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 :کنکور عربی زنیتستهای مطالعاتی و اهکارر

، جمالت بسیاری از کتاب درسی نظام جدیدبرگزارشدههایرا یادداشت کنید. در کنکور  آنوار ترجمه کنید و واژگان مهم و دش ،متن کتاب درسی عربی را بخوانیدتمام   .۱
 .دقیقاً استفاده شدندعیناً و 

در حالی که یک بار ؛ گویند کتاب درسی که چیزی نداردهم می آموزان قویدانشو !اندهای درسی برای خوانده نشدن نوشته شدهکنند کتابتصور می آموزان متوسطدانشاست: این تجربه و شناخت من 
 .کنندی پنهان کتاب درسی را جستجو میهستند که با وسواس و دقت تمام زوایا بسیار قوی باهوش و آموزاندانشتنها در این بین  .اندهم آن را نخوانده

 .اجرا کنید در حجم کمی از مطالب هرروزو  مدتصورتمیانبهدرسی فشرده دارید، این کار را  ریزیبرنامهگر .ا 2

 .و به خاطر بسپارید یاد بگیریدجمالت دروندر د؛ اما واژه را باید ندار  یسهم زیاد واژگان،در کتاب عربی .۳

 !وندانید؛ پس قواعد و ترجمه را از یکدیگر جدا نبینید باشددر خدمت ترجمه کامالً، خواهید آموخت قواعدآنچه از  .۴

 .زیادی در یادگیری شما خواهد داشت تأثیرقبل از حضور در کالس، (سطحی)هرچند به طور مطالعه شپی .۵

 صدها بار تمرین کنید. گیرید ویاد برا حفظ کنید،  هاو فرمول بخوانید، قواعد باریکمثل ریاضی است؛ یعنی محاسباتی-های فرمولیمانند درسروش یادگیری عربی،  .۶

 تمرین مداوم در حجم کم را ترجیح بدهید به تمرینات زیاد و مقطعی! .تمرین نامحدود استدر درس عربی، انجام راز موفقیت . ۶

زنید، نیاز دارید؛ یعنی هرچقدر بر آن هایی که میآخرین جلسه یادگیری و در تماااام تست )مرور قواعد هفتم تا نهم( را تا درس اول پایه دهم. مطالب مربوط به 7
 فهمید.تر میهای دیگر را سادهمسلط باشید، درس

 دیگر اینکه:

 ، لطفاً دریغ نکنید.آنراداریدکه امکان بازنشر و انتشار  هر صورتاین منبع برای یادگیری داوطلبان کنکور است؛ به 

 جوشید و بمانید؛ رستمموفق با

 

 ظام جدیدنرشته تجربی و ریاضی مشاوره درسی ویژه عربی کنکور 

اگر بخاطر ترس و ناچار از زیرگروهی که عالقه به انتخاب رشته در زنم، یا ب %۱44خواهم مثال میخود مشخص کنید که  ۱۴4۱قبل از اینکه هر نوع تهدیدی برای درس عربی در کنکور 
ً در هر سطح و تصوری را برای درصد پایینی می عربیآن دارید،   جدول آماری زیر را ببینید: که از عربی هستید، بهتر است چندخوانید، یا کالا

 درس عربی:: 99عملکرد داوطلبان رشته تجربی در کنکور 
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 پایه هفتم، هشتم و نهم:نیاز از کتاب مطالب پیش

 ساختار و انواع کلمات در زبان عربی .1
 ز همدیگرهای تشخیص اسم و فعل اروش .2
 و ویژگی فعل تشخیص .3
 اسم ازنظر جنسیتبررسی  .4
 تعداد بندی اسم ازنظرتقسیم .5
 اسم اشاره .6
 ضمایر .7
 ساختار و انواع زمان فعل .8
 ساختار فعل امر .9
 الیهصفت و مضاف .11
 نکات مربوط به ترجمه .11

 سروکار دارید، کاربردی هستند.عربی ای که با درس ن موضوعات را تا آخرین لحظهتمام ای

 لمات در زبان عربیـواع کـتار و انـساخ

 ،و از قرار گرفتن کلمات کنار همدیگر شودمیالفبا ترکیب حروف است و از ترکیب حروف، کلمات ساخته .زبان عربی مانند هر زبان دیگر الفبای خاص خود را دارد
 .شودمیساختهمله ج

 :است گروهدو  طورکلیبهدر دستور زبان عربی کلمه 

 .کنندمعنا پیدا میجمله  درندارند بلکه  یمعنای مستقل دوم گروهو  هستنددارای معنای مستقل اند که کلماتیاول  گروه

 .اسم و فعل :شودمیکلمه نوعاول شامل دو  گروه

 .هستند حروفیا همانکلمات بدون معنا  ،گروه دوم

 تعریف اسم، فعل و حرف -

 «ن. الی. عندم  =» «تا ،به ،از»مانند  .کلمات بدون معنای مستقل هستند و داللت زمانی نیز ندارند ،حروف

 «التلمیذ»« آموزدانش»مانند  .وجود ندارد آنکه داللت زمان در  شودمیبه کلمات معنادار مستقلی گفته  اسم

 (ب  ه  )ذ   «رفت»مانند  .زمان هم هستند بُعد که دارای شودمیه به کلمات معنادار مستقلی گفت فعل

 های تشخیص اسم و فعل از همدیگرروش -

 درس اول: مرور قواعد عربی پایه هفتم، هشتم و نهم
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رف ص  »را  آن تواننمییعنی  ؛نیست آنمختلف در  هایشناسهعد زمان ندارد و قابلیت اختصاص دادن به که بُ  ستاای کلمهاسم  طور که گفتیمهمان
که برای فعل انجام است همان کاری  های مختلفاختصاص دادن به شناسه .های مختلف اختصاص بدهیمکلمه را به شناسهیعنی بتوانیم یک  «کردنصرف»«.کرد
 = )ذهب. ذهبا. ذهبوا. ذهبت. . .. ( ، رفتیم، رفتید، رفتند(رفت ،رفتی ،رفتم): دهیممی

 .ندارددر اسم وجود  صرف کردن ویژگیبنابراین 

 است. کردنترجمه  ،فعل از همدیگراسم و  اما بهترین روش تشخیص

و بالعکس هر فعلی که تنوین یا )ال(  اسم است حتماً که تنوین یا )ال( داشت  ایکلمههر  پس؛گیرندمی) ً  ٌ ٍ (  تنوین)ال( و که  هستندکلماتی  هااسم اینکهضمن 
 داشت، غلط است!

 و تشخیص آن فعل ویژگی -

فعل را  توانمی خوبیبهترجمهبا از طرف دیگررف شدن دارد. ، حال یا آینده داللت دارد و قابلیت ص  برگذشتهیعنی  ؛عد زمان استاست که دارای بُ  ایکلمه فعل
 س(ن، قد، لقد، سوف، ، ل  نإ ، نأ ):آیندنمیبر سر اسم که گیرد حروف خاصی قرار می فعلهمچنین قبل از .کندداللت می بر انجام کار چرا که فعل،تشخیص داد

فعل که در هر سه کتاب ویژگی  پس از آنپردازیم و میئیات الزم اسم جز بهبنابراین ابتدا .برخالف اسم و فعل ؛ان عربی چندان گسترده و پیچیده نیستدر زب فو حر 
 .است شدهپرداخته آنبه هفتم هشتم و نهم عربی 

 مـبررسی اسهای جنبه

 یکبهیک صورتبهرا  هاجنبهاز این  هرکدام.ایدآموختهساختارو  زمانازنظرو فعل را  ایدشناختهادتعدو  جنسیتازنظرهشتم و نهم اسم را  ،هفتم هایپایهشما در 
 .کنیممیبررسی 

 اسم ازنظر جنسیتبررسی  -

 .الکتاب .مانند المعلم .یت هم وجود نداشته باشددرواقعحتی اگر  اسم؛هر  برای ردمذکر: جنس م  ۱.

 الشجرة .المعلمة مانند یت هم وجود نداشته باشد.درواقعحتی اگر  ؛هر اسمبرای  یا زن : جنس مادهمؤنث۲.

  اگرچه در ترجمه اسم  کنیم پیدا آنتوانیم معادلی برای فارسی بنابراین نمی؛ جنسیت تنها در زبان عربی وجود دارد بندیتقسیمتوجه داشته باشید که
 م. شود. مانند: المعلمة: خانم معلمونث گاهی به جنسیت آن اشاره می

 ی(کبر  عتبات عالیاتفاطمه )مثل .هستند: ة ات ی هاایندر عربی  مؤنثاسم  هایعالمت

 جدار.مانند الرجل، ال .نداشته باشدرا  مؤنثکافی است عالمت وبرای مذکر بودن اسم، ی نداردمذکر هیچ عالمت اسماما 

 زمین(. ارض)خورشید( شمس الیا کلماتی مانند  )دختر( أُخت )خواهر( نت، ب  ادر()م ما ندارند مانند أُ  مؤنثهستند اما عالمت  مؤنثهااسمبرخی از :۱ نکته( 

  ثل . مبه هم نریزد و معنا داشته باشد ساختار اسمو  ظاهر،آنو با حذف  دنباش یاضافکه  هستند مؤنثبه شرطی عالمت  های مونث،: عالمت۲نکته
و  ریختههمبه( با حذف )ات( ، األمواتان معنادار است.اما کلماتی مانند )األبیات، األوقاتو )ة( کلمه همچن که با حذف )ات( (المعلامات)و  (ةالشجر )

 معنا ندارند. 

 بندی هستند.در ادامه خواهید دانست که )األبیات، األوقات( جزء چه دسته

 اسم ازنظر تعداد بررسی -

 .شودمیشامل در دستور زبان عربی بیشتری را  جزئیاتبا این تفاوت که  ست؛ا بندیتقسیمدارای تعداد  ازنظردیگر  هایمانند زبانزبان عربی  دراسم 
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 انواع اسم ازنظر تعداد:

 القلم  ،مانند الرجل .باشد یک نفر یا یک شیء دهندهنشاناسمی که اسم مفرد؛  .1
 المعلمان.،الرجالنمانند  .باشدشیءنفر یا دو دهنده دونشاناسمی که  اسم مثنی؛ .2
 .المعلمون ،مانند المعلمات .باشدنفر( 3)حداقل دوشیاز دو نفر یا  دهنده بیششاننکه  ؛ اسمیجمعاسم  .3

  :مؤنثشامل خود  نوبهبه، تعداد ازنظرهر یک از این انواع اسم  درنتیجه،و معرفی کردیم جنسیت بررسی ازنظرقبالً اسم را  کهازآنجایینکته ترکیبی 
 .شوندو مذکر می

 داریم. مؤنثجمع  ،جمع مذکر ، مثنای مذکر،مؤنثمثنای ، رمفرد مذک ،مؤنثمفرد نابراین ب

 انواع اسم جمع -

 .سالمجمع مکسرو جمع : رسیممی جمع و جمع مذکر بر اساس تعداد به دو نوع مؤنثدیگری برای جمع  بندیتقسیمدر 

 جار )جمع الشجرة(. مانند األشباشد شدهاضافهف کم یا تعدادی حر  ،ریشه اسم از که شودمیبه جمعی گفته  جمع مکسر

 (الشجرة الشجرات )جمع سالم مونثمانند  .اصلی اسم تغییری پیدا نکرده است وجود دارد که حروفجمع سالم 

  :هر دو مذکر هستند.پس الوقت. البیت( شود. )األبیات، األوقات= ه میآن تشخیص داد مفرداسم جمع مکسر بر مبنای  جنسیتنکته خیلی مهم 

 :بندی دیگری دو نوع استهدر دستاسم جمع مکسر 

 غیرعاقل )غیربشر(و اسم جمع مکسر عاقل )بشر( 

 است. مانند تلک األشجار به جای  اولئک األشجار مفرد مونثبه صورت  باشد، تمام قواعد مربوط به آن، جمع مکسر برای غیرعاقلاگر اسم 

 

 تشخیص تعداد اسمروش  -

 های اسم است که باید به حافظه بسپارید:محتوای جدول زیر عالمتدهیم. اسم آمده، تشخیص می هایی که در انتهایتعداد اسم را از روی عالمت
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است یا  مفردمثنی یا جمع نیست بلکه یا  اسم ، در نتیجهو معنایی نداشت ریختهمرا از انتهای اسم حذف کردیم و کلمه به در جدول باال  ذکرشده هایعالمتاگر 
 ین: جمع مکسر( )البستان: مفرد(مانند )الشیاط .جمع مکسر

 :دقت کنید هاعالمتبه تفاوت حرکتی بین  نکته مهم درباره جدول باال. 

 ( حرکت حرف )ن( گذاشته نمی  شود. در این شرایط روش تشخیص چنین است:گاهی در عالمت مثنی و جمع مذکر )ین  . ین 

 جمع است(«  ین»)پس  هم: شاهدت المعلمین فی صفوف( براساس قرینه جمله1

ین )جمع(( براساس حرکت حرف سوم ریشه اسم2 ین )مثنی( المعلم  اسم مثنا است و اگر حرکت ماقبل )ین( . حرکت حرف ماقبل )ین( اگر فتحه باشد، : شاهدت المعلم 
 اسم جمع است!سره باشد، ک

 ارهـم اشـاس

است و  تعدادیویتجنسدارای چه  گیردمیقرار  مورداشاره آنچهباید دقت شود  هااسمدر این  .دنشو میاستفادهکردن  برای اشاره هستند که ییهااسماسم اشاره، 
 گیرد(دانستن آن، اشتباه صورت می که بدون بینیدمییکی از کاربردهای جنسیت و اسم را  )در این مبحث .استفاده شود مناسباز اسم اشاره  ،آنجنسیت و تعداد متناسب با 

 :اطر بسپاریدبه خ آنبا جزئیات  حتماً که بیند ی مختلف را میهااسممتناسب با  نواع اسم اشارهادر جدول زیر 

 

 .1است. بنابراین اسم اشاره برای )الشجرات( باید )هذه( یا )تلک( باشد مفرد مونثکه اگر برای غیرعاقل باشد، قواعد آن بخش جمع مکسر گفتیم در 

 ضمایر

شود. مانند: کان محمد صدیقاً ضمیر استفاده میشود. هرگاه بخواهیم از تکرار یک اسم در جمله خودداری کنیم، از است که جانشین اسم قبل از خود می اسمیضمیر، 
 تلمیذ دؤوب. هوألخی فی المدرسة. 

                                                           
 این نکته به طور مستقیم در قواعد اسم اشاره کاربرد ندارد. اما در تشخیص تعداد اسم مهم است1
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 و آن را به خاطر بسپارید انواع ضمیر و معادل آن را در جدول زیر ببینید

 

 انـررسی فعل از نظر زمب

 :زیر است هایشکلهفتم تا نهم به  هایکتابدر  زمانازنظرفعل  بندیتقسیم

 .است شدهگفتهساختار به دو صورت منفی و امر  ازنظرو  ، ماضی نقلی و بعیدماضی استمراری ،بلمستق ،مضارع ،ماضی

 .نامیممی(صیغه)یا شناسه را  شخص آنکه شود( )صرف میشودمیدر هر ساختار یا زمانی که باشد برای شخص یا شناسه بخصوصی ذکر  فعل

 ها در دستور زبان فارسیبندی صیغهدسته -

 است: این صورت شخص یا شناسه داریم که به 6 در فارسی

 .ایشان: سوم شخص جمع / شما:جمع شخصدوم/ ما: جمع شخصول/ ا او:سوم شخص مفرد / تو:مفرد شخصدوم/ من:مفرد شخصاول

 جنسیتدلیل نبودن از طرفی دیگر به  .فارسی کمتر از عربی است هایصیغهو بر اساس همین تعداد  شودمیدیده ن نیثمکه در اینجا اثری از شخص  دیکنمیمشاهده 
 .به چهارده نرسیده است هاتعداد صیغه در فارسی

 ها در دستور زبان عربیبندی صیغهدسته -

 .متکلم(3مخاطب ( 2غایب ( 1:گیردقرار می بندیدسته 3غه عربی درصی ۱۴طورکلیبه

 .نامیممی الغیرمعمتکلم کهنفر چندمتکلم و  وحدهمتکلم کهیک نفر : متکلم تواند داشته باشددو حالت می که گوینده: همان متکلم

 .شودمیهمان کسی که با او سخن گفته یا :مخاطب
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 .و حضور ندارد شودمیکسی که درباره او سخن گفته  :بیغا

 شود؟صیغه عربی چگونه ساخته می 14 -

 (، تنها همان دو حالت مذکور را داریممتکلمبرای البته ). قابل تصور است جنسیتو تعدادغایب، مخاطب و متکلم{} بندیدسته 3از هرکدامبرای 

 .مؤنثصیغه 3صیغه مذکر و  3 :شودمیصیغه درست  ۶غایببنابراین در حالت 

 .ی مذکر غایب و جمع مذکر غایبامثن ،مفرد مذکر غایبند از:های مذکر عبارتصیغه

 .غایب مؤنثجمع  ،غایب مؤنثمثنای  ،غایب مؤنثمفرد  :مؤنثصیغه و 

 مخاطب و ....و جمع مذکر  مخاطبی مذکر امثن مخاطب،مفرد مذکر : شودمیصیغه در مخاطب نیز ساخته  ۶به همین شکل 

 .شودمیساخته  صیغه 14، مجموعاً در متکلم صیغه 2شده و به همراه صیغه ۱۲مجموعاً که خواهیم داشت صیغه در مخاطب  6 غایب و صیغه در۶به این ترتیب 

را  هستو .... شخصدومو  شخصاولصورتبهکهآنگانه و البته معادل فارسی  ۱۴هایصیغهیک فعل را در زمان ماضی و در زمان مضارع بر اساس  قطعاً باید و  ،حتماً 
 .حفظ کنید

 شده، ببینید(یا منبع معرفیتوانید در کتاب درسی های دیگری از این جدول را می. )نمونهاست شدهانجامنمونه برای شما  عنوانبهدر جدول زیر این کار 

 محتوای جدول زیر یا معادل آن را در کتاب درسی  و منبع تستی خود کااامالً مسلط شوید::::
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 ارـفعل ازنظر ساخت

 .دیگری است بندیدستهنیز دارای  ساختارازنظر. امااست بندیدستهدارای  زمانازنظرکه گفتیم فعل  طورهمان

 نحوه ساختن فعل -

است که با تغییراتی تبدیل به  آنیا گذشته  ماضی ، زمانپایه فعلبرای اولین ساختار  م.رسیمیدیگری  ساختارو به  کنیممیایجاد فعل  راتی دراهی تغییگ
فعل مضارع را با  شود.(گفته می حروف مضارعهها )هر فعل مضارعی در ابتدای خود یکی از این چهار حرف را باید داشته باشد )أ. ت . ی . ن( که به آنشودمیمضارع

 .سازیممی مستقبلیا تبدیل به  کنیممیامرتبدیل به  ،اعمال تغییراتی

 ستقبلـعل مـف

ساخته شده و در عربی از آوردن حرف )سـ( یا )سوف( « م.ی.د.یم.ید.ند»گانه های شششناسه« + خواه»زمان مستقبل یا همان آینده در دستور زبان فارسی با نشانه 
 روند، سیذهبون: خواهند رفت / سوف یذهبون: خواهند رفت.شود. مانند: یذهبون: میمضارع ساخته می قبل از فعل

 روش تبدیل آینده مثبت به منفی را در کتاب یازدهم خواهید خواند. 

 ـضارعمانواع 

 در زبان فارسی و عربی مضارع )زمان حال( به چند صورت است: ساده مثبت و منفی، التزامی و خبری.

 ضارع مثبت و منفیم -

روند. به ترجمه این فعل در فارسی دقت کنید تا مبادا با یذهبون: میشود. مانند: گفته می مضارع ساده یا مثبت به شکل ساده و بدون پسوند یا پیشوند فعل مضارع
 .ماضی استمراری )که بزودی خواهید خواند، اشتباه بگیرید(

اتفاق  فعلشود و هیچ تغییری در ظاهر ساخته می مضارعبه قبل از فعل  ( نفیال)و با اضافه کردن حرف ساده مضارع این فعل برگرفته از فعل:منفی ضارعماما 
 .کندافتد بلکه فقط معنای آن تغییر مینمی

 .نمی روند :بونیذهال  / روندمی :مانند یذهبون

 مضارع التزامی -

شود. مانند: بروم، بروی، برود .... در عربی نیز به چند شکل در فارسی با ترکیب  بـ + بُن مضارع ساخته می التزامی، زمانی دیگر از زیرمجموعه مضارع است. این زمان
است. « أن+مضارع»ترین آن ترکیب ها و ساختارهای متنوعی برای آن وجود دارد که در طی امسال خواهید خواند. اما مشهورترین و رایجشود؛ یعنی فرمولساخته می
 یذهب: تا برود.مانند: أن 

 باشد.می« که»به معنای « أن»کنید خود کلمه طور که مالحظه میهمان

 انواع ماضی

 استمراری، ن قلی، بعید، مثبت و منفی ( به چند صورت است: سادهگذشته) زمان ماضیدر زبان فارسی و عربی 

 ماضی مثبت و منفی -
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و با اضافه کردن حرف ساده این فعل برگرفته از فعل ماضی :ماضی منفیشود. مانند: ذهب،فعل گفته می ماضی ساده یا مثبت به شکل ساده و بدون پسوند یا پیشوند
 .کندمیتغییر  آنافتد بلکه فقط معنای اتفاق نمی فعلشود و هیچ تغییری در ظاهر میبه قبل از فعل ماضی ساخته  ( نفیما)

 .نرفت :ما ذهب/  رفت ذهب:مانند 

 ( برای سمابنابراین ) است.فعل مضارع سازی ( برای منفیالو ) ماضی منفیاخت فعل 
 

 ماضی بعید -

گانه )م،ی،د،یم،ید،ند( مانند: رفته بودم، رفته بودی، رفته بود. رفته های شششود: بُن ماضی + هـ + بود + شناسهماضی بعید در زبان فارسی به این صورت ساخته می
 بودیم، رفته بودید، رفته بودند....

( کان+ فعل ماضی که از 2تطبیق دارد. مانند: کانوا قد ذهبوا: رفته بودند  « کان»( کان + قد + فعل ماضی که از نظر صیغه با 1شود: بی نیز اینگونه ساخته میدر عر
 تطبیق دارد. مانند: کانوا ذهبوا: رفته بودند.« کان»نظر صیغه با 

 ماضی نقلی -

گانه )ام، ای، است، ایم، اید، اند( که البته شناسه )است( اغلب حذف های شششود: بُن ماضی + هـ + شناسهخته میماضی نفلی در زبان فارسی به این صورت سا
 اند / قد ذهب: رفته است.ای، رفته است )رفته( .... در زبان عربی نیز اینگونه خواهد بود: قد + ماضی. مانند: قد ذهبوا: رفتهام، رفتهشود. مانند: رفتهمی

 ترکیبی: نکته 

است و زمان مضارع هم التزامی است. مانند: قد یذهبون: شاید « گاهی»مفهوم شک و تردید یا به معنای « قد»قد + ماضی: زمان گذشته نقلی / قد + مضارع: کلمه 
 بروند، گاهی بروند.

 ماضی استمراری -

اما در عربی از ترکیب فعل  رفت(: میمی + فعل ماضی)ودشمیگفته  طوراینفارسی زبان در . است ماضی استمراریماضی،  فعل آخراختار س
 .رفتکانت تذهب: میشود. مانند میساختهمضارعهمراهفعل(کان)

  رفتندمانند کانوا یذهبون: می. باید صرف شود مضارعفعل  صیغهمتناسب با  ن(کا)دقت کنید که فعل 

 رـعل امـف

 شود.. از فعل مضارع ساخته می3است مخاطب  صیغه شش تنها برای .2 2.شودمیده استفا انجام کار و طلب برای دستور دادن. 1: فعل امر

 روش ساختن فعل امر:  -

 کنیم که در را حذف می حرف مضارعه آناز ابتدای فعل مضارع،  ساخت فعل امر سازیم. در اولین مرحلههمانطور که گفتیم فعل امر را از فعل مضارع میمرحله اول:
 باشد.ب، حرف مضارعه )ت( میشش صیغه مخاطتمام 

 کنیم:را ایجاد می یکی از این تغییراتبه سراغ انتهای فعل رفته و :دوممرحله 

o  کرمخاطباستمذاگر مفرد )  ذهب. مانند: ت ذهُب: شودمی ساکن آنآخر  حرف)أنت 

o  مخاطب  مؤنثاگر جمع) : ذهبن   .افتدنمیاتفاق  آنتغییری در  است )أنتنَّ  تذهبن 

                                                           
  رجوع کنید سوال 74 کنکور تجربی سال 289
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o مانند: تذهبون: ذهبو / تذهبین: ذهبیرا حذف کنید آنداشته باشید و ( در انتهای فعل ن)باید حرف  حتماً ه دیگر در چهار صیغ . 

 اما مراحل بعدی براساس نیاز است و ممکن است الزم نباشد. های امر، مشترک و ضروری استفعل این دو مرحله برای ساختن تمام

 شود؟یچه زمانی تغییرات مرحله بعد الزم ماما  -

، هبعد از حذف حرف مضارع ولی اگرمدهیمیهم انجام  را مرحله سومتغییرات ؛آمده با ساکن شروع شوددستکلمه به،در مرحله اول هاگر پس از حذف حرف مضارع
 .است شدهم تمامورد  آنکار ما برای ساختن فعل امر در  ،اولین حرف دارای حرکت بود

که بعد از حذف )ت( حرف  (ون  لُ ات  ق  شود اما )تُ ایم، شامل میرا که در ادامه گفته مرحله سومف )ت( حرف )ذ( ساکن است پس تغییراتکه بعد از حذ (ون  بُ ذه  مانند)ت  
 و نیاز به تغییرات بعدی ندارد.3( ساکن نیست)ق

 :سوممرحله تغییرات 

 دهیم:های ابتدا به ساکن انجام میتغییراتی که در ابتدای فعل

 .یمناممیامر همزه و آن راکنیممیاضافه  آنا به ر  اییهمزه. 1

 ::حرکت حرف دوم ریشه فعل استهمزه امر، گذاریحرکت.معیار کنیم گذاریحرکتمزه امر را باید ه. 2

اهد خو  ضمهنیز  مزه امرهباشد حرکت ضمهاست و اگر حرکت حرف وسط ریشه فعل  هکسر حرکت همزه امر  ،باشد رهیا کس هفتح،اگر حرف دوم یا وسط ریشه فعل
 بود.

ب /تذهب مانند:  رون: أُشکرو تشکُ  : إ ذه 

 : خیلییی مهم!الیهافـمض و فتـص

 4.و مضاف بدهند الیهمضاففت یا صرابطه موصوف و  دهندهتشکیلند توانمی،در زبان عربی هرگاه دو اسم کنار همدیگر قرار بگیرند

 .برای شما کاربرد خواهد داشت در بسیاری موارد ین قواعد تا پایاناچرا که  این ساختار مسلط باشید در موردخیلی باید 

 رابطه وصفی -

 .گویندمی صفترا  ماسم دو و  موصوف را اسم اول .اسم اول است کنندهتوصیفسم دوم این رابطه، ار داست. در موصوف برای توصیف یا بیان ویژگی  رابطه وصفی

: دوست   (: صفتوفادار.  دوست) مانند: الصدیق الوفیا  الصدیق(: موصوف / وفادار)الوفیا

 ی رابطه وصفی:هاویژگی -

 )یکی دیگر از کاربردهای جنسیت  و تعداد( .مطابقت داشته باشد باهم دیگرتعدادو  جنسیتازنظرباید  . موصوف و صفت1

 .خواهید خواند ترکاملحرکت بعدها  را به همراه )ال(البته موضوع تنوین و . دنباش )ال(داشته باشد یا دارای نوین هر دو یا باید ت. 2

 روش تشخیص موصوف و صفت -

                                                           
 همیشه قبل از حرف الف، حرکت فتحه داریم و قبل از حرف )ی( حرکت کسره و قبل از حرف  )و( حرکت ضمه داریم.3
 البته می توانند خارج از این دو رابطه هم باشند که در ادامه خواهید خواند.4
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 یا خیر؟ کنار همدیگر رابطه وصفی دارنددر یم دو کلمه که اسم هستند هتشخیص بد گونهچ

o  دوستعی: الصدیق السامانند . آمدرابطه معناداری به دست  ودر وسطشان استفاده کردیم  )خیلی، زیاد، کمی و ....( از قید هاآناگر در ترجمه 
 .کوشا خیلیدوست<<کوشا

o  است کوشا،دوست:برای مثال(. است)از فعل ربطی استفاده کنیم مانند ، دو کلمه آنروش دیگر این است که در انتهای. 
 

 اضافیهای رابطه ویژگی -

 :در رابطه اضافی شرایط زیر وجود دارد

 .ستا الیهمضافاسم اول مضاف و اسم دوم . 1

 .گیردنمی )ال(مضاف هرگز تنوین و . 2

 .گیردمیههمیشه حرکت کسر الیه مضاف. 3

 الیه و مضافمضاف روش تشخیص -
o  ترکیب اضافی است.دهدنمعنا و ذکر کنیمقید بیاوریم یا در انتهافعل ربطی اگر الیه و مضاف، مضافترجمه در ، 

 مدرسه است، آموزدانش/ مدرسه  خیلیآموزدانش: تلمیذ المدرسة:مانند

 را جزء نقش  موصوفو  مضافاما  کنیممیرا نقش کلمه حساب الیهمضافو صفت ،کنیممینقش پیدا  در جمله برای کلمات کههنگامی:نکته ترکیبی
 :بینیدمیی دیگری را باید پیدا کنیم که در ادامه مثال هانقشهدانیم و برای این کلمات نمی

 الیه است. اما نقش اصلی )معلم( در این جمله، فاعل است.م( مضاف است و )المدرسة( مضافمعلم المدرسة  ترکیب اضافی است پس )معلجاء معلم المدرسة <

 ترتیب قرارگیری ترکیب اضافی و وصفی -

 . گیرندمیقرار  باهم دیگرمختلف  هایشکلترکیب اضافی و وصفی در فارسی و عربی به 

 : به شکل زیر است در فارسی )اضافی و وصفی( ترکیبدو ن ترتیب ای

 ماشین زیبای فاطمه الیه  مانند:صوف + صفت + مضافمو 

 :به شکل زیر استدر عربی ترتیب این چیدمان اما

 .مدرسه موفق آموز نش :الناجح ةتلمیذ المدرس :مانند.صفت + الیهمضاف+ موصوف

 .است شدهمنتقلانتها  بهاما در ترجمه فارسی  قرارگرفتهدر ساختار عربی در وسط  ة(مدرس)الکنید که کلمه یمالحظهم

 خیلییی مهم نکته 

ء ضمایر را جز  ،شوددو اسم باهم دیگر ساخته میهمراهی که از وصفی در ترکیب اضافی و .شودمیاستفاده  ضمیرها، از اسم در بین موصوف و صفت جایبهگاهی 
 .کنیماسم حساب می

 (ا موفق م آموزدانشالناجح: ناتلمیذ / آموز مادانشراین )تلمیذنا: بناب

 .تنهایی معنا داردچون به کنیممیحساب را هم جزء اسم  ضمیرهادلیل این است که 
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 مربوط به درس ششم بود.، رباره رابطه اضافی . وصفی ذکر شدبخش کمی از این نکات که د 

 های هفتم و هشتم و نهمنکات ترجمه مربوط به قواعد پایه

 ها را به خاطر بسپارید:ند. آناند، کاربردی و مهم هستنکاتی که در ادامه ذکر شده

 مانند:. صورت رابطه اضافی استا بههآنترجمه ،دارای)ال( استی بیاید که اسم ،ی اشارههااسماگر پس از . 1

 سرباز: آن ُجندیا ذلک ال

 دهند.را تشکیل می و جمله کاملی است 5اسنادی رابطه به شکل هاآن ترجمه ،)ال( ندارداگر پس از اسم اشاره، اسمی بیاید کهاما .  2

 .استیک سرباز : آن،ُجندی  ذلک مانند: 

 است اگرچه اسم پس از آن مفرد نیست! مفردبه صورت  اشارهبیاید، ترجمه اسم )ال( دارای. اگر اسم اشاره جمع یا مثنی بر سر اسم 3

 مردان آندو سرباز / اولئک الرجال:  اینهذان الجندیان: مانند: 

 .شودترجمه میجمعبه صورت  اشارهاسم  ،ندارد )ال(ی بیاید کهیا مثنی بر سر اسماگر اسم اشاره جمع  .4

 مردانی شجاع هستند. هاآندو سرباز شجاع هستند / اولئک رجاٌل عالمون:  هااینمانند:هذان جندیان شجاعان: 

 این چهار نکته را خووووب به خاطر بسپارید؛ خیلی مهم هستند!!!

 :ترجمه کلمات پرسشی. 5

 

 ترجمه کرد:توانمیعربی در را به چند شکل  در فارسی (بایدمعادل)در جمله یا اجبار .  مفهوم 6

 ... بر او واجب است، بر او الزم است ... او باید :یه  ل  ع   . مانند:اسم مجبوری+ضمیر ل  ع  ( 1

 «علی»است و تنها ضمیر همراه « یجب»همیشه بصورت «یجب»غه فعل :یجب علیه: بر او واجب است، بر او الزم است ... )صیضمیر مجبورعلی+ « + یجب»( فعل 2
 کند. یجب علینا: بر ما الزم است .... (تغییر می

7.+  آموزان. مانند: کُلا التالمیذ: همه دانشجمع+ اسم همه: (دار«ال»اسم  ترجمه )کُلا

8.+  آموزی.. مانند: کل تلمیذ: هر دانشمفرد+ اسم  هر(: «ال»بدون اسم ترجمه )کُلا

 .باید حفظ کنید حتماً که  بینیدمیرا در ادامه  هاآن. از کلمات مهم هستند همچنین روزهای هفته هارنگسال و  هایفصل(9

                                                           
 . رابطه اسنادی از افعال ربطی ساخته می شود: )است، بود، شد، گشت، گردید(5
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 شود: دو معلم، چند معلم،ها اشاره میهای مثنی و جمع، به تعداد آنگاهی در ترجمه اسم (11

 

 

 

 دو معدو عدد

 تعریف عدد و معدود -

 .دشو میذکر آنیو عدد برا شودمیکه شماره  یز یچ اییکس معدودو  رودبه کار میبیترتایتعدادان دادن نش یبرا :عدد

 انواع عدد -

 .یاصل (۲یبیترت (۱:دو نوع استعدد در دستور زبان عربی 

 .کاربرد دارد ددو عمِ   تعداد نشان دادن یبرا یاعداد اصلو  شوداستفادهمی قرار گرفتن معدود بیترتنشان دادن  یبرا یبید ترتاعدا

 6( عقود4( معطوف 3( مرکب 2( مفرد 1 د:نشو تقسیم می نوع 4تر به بندی کلایاعداد در دسته

در ریاضی دو رقمی است اما در نوشتار عربی به دلیل  اینکه یک کلمه  11)عدد  شود.می 11تا  1و شامل  : اعدادی که از یک بخش تشکیل شدندمفرد( اعداد 1
 آید(شمار میباشد، مفرد به می

 99تا  11هستند که بیش از یک بخش دارند:  مرکب( در مقابل اعداد مفرد، اعداد 2

 بیست و یک، سی و هفت، نود و نه .... شود:از حرف ربط )عطف( استفاده میها : زیرمجموعه اعداد مرکب هستند که در بین آنمعطوف( اعداد 3

 21.31.41.51.61.71.81.91شود: تا اضافه می11تا 11به شکل : شامل اعدادی است که عقوداعداد (4

 شود: مئة / مائةبه دو صورت نوشته می 111( عدد 5

                                                           
 نامگذاری این اعداد درآزمون و کنکور مورد سوال نیست.6

 یاضیعدد و معدود، ساعت و چهار عمل ر: دهم یدرس دوم عرب
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نشان  یو اصل یبیتا دوازده به دو صورت ترت کیزاعداد ا ریجدول زدو در . دیبدان یرا در عرب هاآنو ترجمه  دیبه خاطر بسپار در جدول باال هر دو نوع عدد را
 .دیحفظ کن دیرا با آنکهاند شدهداده
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 های اعداد:بررسی جدول -

 .(ولاول)اال  عدد جزبه؛هستند فاعلبر وزن کلمه  یبیهمه اعداد ترت( 1

 است.یاصل درواقعاست اما  یبیعدد ترت هیکه شب)الواحد(  1 عدد جزبهندارد  یوزن خاص اصلی از اعداد کدامهیچ( 2

 قرار گرفتن عدد و معدود بیترت -

 معدودشان متفاوت است: ، ترتیب نوشتن اعداد بااددر انواع اعد

 .سپس عدد آیدمیدود عابتدا م که و دو کییمگر در عدد اصل ؛دودعسپس م آیدمیابتدا عدد  عربی یاصلدر اعداد ( 1

 کتٍب: سه کتاب ةثالث ثنان: دو کتاب / ا ناکتاب: یک کتاب/ احدٌ و  کتاٌب  :مانند

 سپس عدد. دیآیم دودعابتدا م شهیهم یبیترتاعداد  در( 2

 دسة: صفحه ششمالسا حةالصف : درس اول /الدرس االول مانند:

 هگان.سپس د آیدمی ناکیابتدا  11از  شتریب عربی در اعداد ،یو فارس یاضیر برخالف( 3

 ۶۴:نیستو اربع / ۲۳و عشرون: ثالث مانند: 

 آید.هگان میسپس یکان و در آخر ددر اعداد سه رقمی عربی نیز ابتدا صدگان، ( 4

 : مئتین و ثمانی و خمسون.258مئة و خمس و اربعون /  145مانند: 

 :معدود طیقواعد و شرا -
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 .است کسانیتیجنسو  حرکتازنظرخود معدود با عدد یبیدر اعداد ترت( 1

 شجرة  الرابعة  / ال/ الصفحة  الثالثة   مانند: الکتاُب األوُل 

 )موصوف و صفت( مثل هم هستند تیمعدود در حرکت و جنس عدد و زین ۱۲و  ۱۱و 2و 1یدر اعداد اصل (2

 أحد عشر کتاباً / اثنتا عشرة تلمیذةمانند: الکتاب  الواحد  / الشجرة الثانیة  / 

 است.همدیگر مخالف  11تا  3معدود در اعداد  جنسیت عدد با .ستا زکسرهین آنحرکت  و و جمع است هیالمضافهمیشه معدود  ۱4تا  ۳یعددها( در 3

 مانند: ثالثة کتٍب / اربع شجراٍت 

 أحد عشر کتاباً / اربع عشرة شجرةً  ست.ا فتحه آندود مفرد و حرکت عم 99تا  ۱۱عددهایدر ( 4

 یربـان عـدر زب تـاعـس

 .محتوای این جدول را خوب به خاطر بسپارید. کنیممی یرو یپ ریزو اصطالحات داده شده در جدول نشان دادن ساعت از قواعد  یبرا

 

 یربـان عـبه زب یاضـیمل رـع هارـچ

 :محتوای این جدول را خوب به خاطر بسپارید

 

 بود. شدهطرحآنتست از  کیحداقل  بوده و سؤاالتءجز برگزارشدههایدر کنکور  یکه مبحث چهار عمل اصل دیدقت کن
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 یبیو ترت یاعداد اصل ترجمه

عدد  جزبهالبته  کنیم؛استفاده می(نیم(و )م) یپسوندها بنابراین در ترجمه از .استمعدود  بیترتعدد  انیکه هدف از ب مینشان ده دیبا یبیدر ترجمه عدد ترت (1
 (.ول)اال 

 / الصف االول: اولین کالس. کالس اول سکال  نیسومیا کالس سوم : الثالثمانند: الصف 

 .آیدمیدود عابتدا موند )م( استفاده شد، اگر پسو  آیدمیابتدا عدد  ،دیاستفاده کن (نیم)اگر پسوند  بینیدمیکه  طورهمان( 2

 .میترجمه کن دیاستفاده شود با یاز پسوند خاص نکهیو بدون ا های مربوطهذکرشده در جدولبه همان صورت  زین یدر اعداد اصل( 3

 سه مرد نیا :ثالثة رجالمانند: 

 .است یعدد اصل(واحد)است و  یبیعدد ترت رایب (ول)اال مکنمییادآوری

 

 

 

 یک موضوع است بنابراین هر دو با هم تنظیم شد.( بارهدر دو درس  نیاعد اقو )

 جردـزید و مُـلاثی مَـثُ

 .دجرا مُ  یالثثُ و دیزم   یالثثُ  بانامشناخت  دیرا خواه یدیدرس ساختار جد نیدر ا .دیفعل آشنا شد یدرس اول با انواع ساختارها در

 یالثثفیتعر -

 .میرا بردار آناضافه  وفحر دیبا شهیر صیکه در درس اول گفته شد در تشخ طورهماندیدقت کن7.نامیممیثالثیرا  علف آند حرف باش 3فعل  شهیر اییاگر حروف اصل
 غ ف ر « « مانند: یستغفرون

o  غفر»الفعل فاء« غ»گویند. می« الفعلفاء»هر فعلی را  ریشهحرف اول» 
o  )غفر»الفعل فاء« ف»گویند. می« الفعلعین»هر فعلی را  ریشهحرف دوم )وسط» 

o  غفر»الفعل فاء« ر»گویند. می« الفعلالم»حرف اول ریشه هر فعلی را» 
 

 تعریف فعل مجراد -

 .مینامیم جردم یثالثرا آن،میرا ذکر کن شهیو ر یتنها همان سه حرف اصل (بیمفرد مذکر غا)یعنی(بیغا شخصاول)یبرا یهنگام صرف در زمان ماض یاگر فعل ثالث
ه د  ر  ش  ن   :مانند  . ج 

 تعریف فعل مزید -

 ثالثی مزیدرا آنمیاستفاده کن آنهمراه  یگر ید یسه حرف اضاف ایدو  ایکیفعل از  شهیعالوه بر ر ،بیمفرد مذکر غا غهیص یبرا یاگر هنگام صرف فعل در زمان ماض
 أستغفر جتهد.ر . إ نتشإ مانند  .است شدهاضافهیوفحر  حرف یا آنکه به  جهتازاین«دیمز»حرف است و  3آنشهیکه حروف ر جهتازاین«ثالثی»؛ مییگویم

                                                           
 در مقابل ثالثی،فعل رباعی وجود دارد که نیاز به یادگیری آن ندارید.7

 دیمجرد و مز یدهم ثلاث یدرس سوم و چهارم عرب
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 دیمجرد و مزثالثی  ساختارهای صیتشخ روش -

را در جدول  دیمز یثالث یهاوزن.است شدهگفته یوزن و قواعد مشخص ،ثالثی مزید یبرازیرا  اقدام کنیم؛ی بخصوص هاوزنبر اساس  دیبابرای تشخیص مزید از مجرد، 
 جدول را به خاطر بسپارید:. تمام جزئیات این دو بینیدمی

 

 

 دیمز ثالثیمربوط به جدول  نکات -

 یم.ناممی«باب»کیرا باهم ها است. مجموع این امر  +مصدر  +مضارع+ یماض هایدارای زمان هر وزنداریم که  وزن 8همانطور که مشاهده کردید : باب(1

 ستند.کننده هتک تمام حروف مهم و تعیینبهگذاری تک( در هر باب حرکت2

(. به عنوان مثال میاستآنمصدر وزن  ،هر باب گذارینامیاریمع(3  ! گوییم باب )مفاعلة( نه باب )فاع ل 

 .فعل ظاهرو  مصدر ای مضارعاست نه  یزمان ماض،بابهر تعداد حروف زائده نییتع اریمع( 4

 بلکه مصدر فعل را  ظاهر فعل معیار باشد،دیبان یعنی؛است یبردکار  اریبس( درصد8: تست 2کنکور )حداقل  بیو ترک هیتجز سؤاالتنکته در  نیا
 .آوریممیرا به دست  تعداد حروف زائد، آن باب یبر اساس وزن ماضسپس  کنیممیدایپ

 .حرف زائد دارد 2در حالی که چون از باب )افتعال( است و ماضی آن )افتعل( است،  حرف اضافه دارد 3در نگاه اول  حرف است که 6 مانند: تنتشرون: ظاهراً 
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. یا فعل است (افتعال)اما از باب  ست(اانفعال)هیکه شب (انتشر)مانند . احتمال اشتباه وجود دارد .چرا کهمیرا بدان فعل شهیر دیبا دیمز یباب ثالث تشخیصدر ( 5
 إنتقم( و )إبتسم( که هر دو از باب )إفتعال( هستند.)

 أخر جانند: یُخر ُج: . مگیردمی هحرکت فتحهمزه امر  (افعال)در باب  بگیرد یا ضمه، هکسر یا باید که همزه امر  گرید هایفعلبرخالف همه ساختن فعل امر یبرا( 6

 مگر در باب افعال. ،گیردبه عبارت دیگر هیچگاه همزه امر فتحه نمی

مضارع مستقبل و ساختن  یدر سه زمان ماض و غهیص ۱۴شدن در  صرف تیمجرد قابل یثالث هایفعلمانند  دیمز یثالث هایفعلاست که  نیا پنهان نکته ترینمهم( 7
 .دارند زیرا ن هامانز ر یو سا یاستمرار  یماض یامر نف یساختارها

 مانند: انتشرن / کانوا ینتشرون / کنتم تنتشرون /

 .هستند شهیر کیاز  اگرچه، نسبت به فعل مجرد تفاوت دارد دیمز یفعل در ثالث یمعن( 8

 دیگر با دقت مشاهده کنید.شده در جدول را یکبار های دادهل. مثاداردگر ینسبت به باب د یمتفاوت یمعنا ،دیزم یثالث بابمعنی هر فعل در هر  (9

 

 

 

 

 .شویدمیآشنا هرکدامیو اجزا یدر زبان عرب هاجملهدرس با انواع  نیدر ا

 .8هر جمله در زبان عربی یا اسمیه است یا فعلیهباشد.  یپرسش ای امیپ یکه حاو است یعبارتجمله، 

 تعریف جمله اسمیه و فعلیه

از  تفاوتماجزاء تشکیل دهنده جمله اسمیه  .مینامیم هیجمله فعلرا  آنفعل باشد  ،کلمه جمله نیاولاگر و  مینامیم هیجمله اسمرا  آناسم باشد  ،اگر کلمه اول جمله
 .است هیارکان جمله فعل

 هیارکان جمله اسم -

 .میدار مفعول احیاناً فاعل و  وفعله،یمله فعلو در ج میدارخبر  ومبتدا ،هیدر جمله اسم

 هیجمله اسم ارکان صیروش تشخ -

 .9باشد هم رید ضمتوانمیمبتدا  یگاهالبته نام دارد؛ مبتداشود. این اسم که آغازگر جمله اسمیه است ایست که با اسم شروع میگفتیم که جمله اسمیه، جمله

 ن  یحب التوابی هو/   یحبا التوابین   اللهمانند: 

 مبتدا و کل جمله قبل از خودش است. یمعنا کنندهتکمیلکه  ای ستکلمهخبر

                                                           
 جمله )حرفیه( نداریم.8
 گفتیم که ضمیر هم جزء اسم است9

 هاآنارکان و انواع جمله : دهم یعرب ۵درس 
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 نکته خیلی مهمممم 

 میانشان نباشد. ایهیچ فاصلهیا اینکه  فاصله باشد چند سطریو حت کلمه نیچندیکیا د توانمیمبتدا و خبر  نیکه ب دیکن دقت

 عالمٌ هو  / معلمناالرجل الذی کان فی یدیه کتاب و یمشی هدوءمانند:  

 های تشخیص خبرروش -

فعل  کیایاسم باشد  کیتواندیکلمه م نیا. بدانیمخبر  ،مبتدا را کامل کرد یکه معنا ایکلمهو میه کنراترجمجمله است که نیکردن خبر ا دایو پ صیراه تشخ نیبهتر( 1
 .جارو مجرور کی بیترک ای

 فی الکتاب/ العلم  یفیدنالنا / العلم  مفید  العلُم 

 )روش دنده عقب!( .شویدمیآشنا  آنو حل تست با  نیوجود دارد که هنگام تمر صیتشخ نیا یهم برا یگر ید روش( 2

 .دارند رفوع الزممبتدا و خبر و فاعل هر سه حرکت م .هاستآن گذاریحرکتارکان مربوط به جمله  صیتشخ یهااز راه گرید یکی( 3

 ترجمه جمله است. ،صیراه تشخ نیبهتر شهیهم اما

 مهم از درس اول و نکته ترکیبی یدآور ای: 

 الطالبهوالء . مانند: داشته باشدنقش خبر  تواندنمی ،: اسم)ال( دار اسم + اسم اشاره

 نقش خبر دارد. مانند: هوالء طالب. اشاره مبتدا و اسم پس از آن، : اسم(ال)اسم بدون  + اما اسم اشاره

 اعلـو ف علـف

 ة.من المدرس جوادٌ عمانند رج نامیم.میفاعلرا  آنه وجود داشته باشد که دهندانجام کییدبا، هر فعل یبرا

  :آید؛ حتی اگر فاعل آن جمع باشد. تنها جنبه تطبیق فعل در این حالت با فاعلش، جنسیت فعل در ابتدای جمله همیشه مفرد مینکته بسیار مهم
 صفوفهنا  آنهاست. مانند: ذهب التالمیُذ الی صفوفهم. ذهبت التلمیذاُت الی

 
 11انواع فاعل -

 :شود ردر جمله ظاه تواندیبه چند شکل م فاعل

 من المدرسة.تم . رجعاست دهیکه به فعل چسب یر یضم یعنی:بارز ریضم فاعل از نوع( 1

 من المدرسة الطالبرجع  :اسم ظاهر از نوع( فاعل 2

 فاعل را ببینید:انواع دول زیر ند. رجع من المدرسة.در جنام یم ترتمسرا  آنو  شودمین دهیکه د یفاعل( 3

                                                           
 این بحث در کتاب درسی نیست اما به طور غیرمستقیم، ضروری و کاربردی است.10
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 :فاعل تشخیصروش  -

 .نگردیدبه دنبال فاعل کلمات قبل از فعل ، یعنی در میان آیدمی فعل بعداز فاعلبرای تشخیص فاعل، اولین نکته این است: 

ه حرکت آن آخر باشد،حرف سالم مؤناث مفردیاجمعفاعل اسم ظاهر  اگردوم اینکه   ب المعلُم . تذهب المعلماُت.است. مانند: یذه ) ٌِ ( یاتنوین ) ُِ ( ضما

 است. مانند: یذهب المعلمان  الی صفوف المدرسة«ان  » آن باشد،عالمت مثنای اگرفاعلسوم: 

 است. مانند: یذهب المعلمون  الی صفوف المدرسة.«ون  »آن باشد،عالمت مذکارسالم جمع اگرفاعلچهارم:

 ان جمله( ترجمه است!ترین روش تشخیص فاعل )و سایر ارکاگرچه بهترین، سریعترین و مطمئن

 یادآوری مهم: فعل در ابتدای جمله همیشه مفرد است و تنها از نظر جنسیت با فاعل مطابقت دارد!

 هیجمله فعل یو اجزا ارکان -

بدون فاعل )یا نایب  لیفع چیه؛ یعنی دارد ازیفاعل نبه حتماً ی،هر فعلکه  خواندیدفعل باشد و در درس قبل  آنکلمه  نیکه اولاست  ایجملهه،یجمله فعل که یمگفت
 که آن را متعدی نامیدیم. به مفعول هم دارند ازیعالوه بر فاعل ن، فعل یگاه .فاعل(نیست

 للناس لعلاهم یتاقون. الله: فاعل / مثالً: مفعول مثالً اللهضرب 
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 مفعول انواع -

 :آیدمیبه دو شکل مفعول 

 فی الطریق یبکی هشاهدت. مانند: ریضم( 2یبکی طفالً. مانند: شاهدت فی الطریق اسم( 1

 صیتشخهای روش -

 هستند  فعولم حتماً شوند  دهیل دعهمراه با ف ضمیرها نیهرگاه ا( 2ترجمه ( 1

 رأیُتُه / رأیتک  مانند: ه هما هم ها هنا ک  کما کم ک  کنا ی نا.  

 اینطور است یفعولاز م یفاعل (نا)ریضم صیروش تشخ و گاهی مفعول. فاعل باشد تواندیم یگاهضمیر )نا( :نکته مهم: 

 . مانند: ذهبنااست فاعلحتماً باشد الزم  علفاگر همراه ( 1 

 الن  ت  مانند: ق   .فاعل است حتماً ،باشد ساکنآناز  لاگر حرکت حرف قب( 2

 احتیاط کنید! همیشه اینطور نیست:

 

 ساکن است.« ان»به دلیل مجزوم شدن، ساکن شده است نه به این دلیل که ضمیر « میعلا »در این مثال، فعل 

 جمله است! ترجمه. رأیتنا: ما را دیدی )مفعول است(. نیاز به )فاعل است( : دیدیمنا. مانند: رأیمفعول باشد اید فاعل توانمیباشد  یفعل متعداگر همراه ( 3

 مانند: قتل نا است. مفعولحتماً ضمه باشد  ایکسره یا فتحه  ،آناگر حرکت قبل از ( 4

 خواهند داشت الیهمضافنقش  ،ندیایب همراه اسم اگر گیرندمییو نقش مفعول آیندمیهمراه فعل کهضمیرهایی دیکن توجه. 

 الیه دارد.مانند: ق ت لنا<< ضمیر نقش فاعل دارد. ق ت ل نا << ضمیر نقش مفعول دارد. ک تابُنا<< ضمیر نقش مضاف

 طورهمینالیه باشد.آن مضاف بعد از ایو  ردیصفت بگ تواندیفاعل م یعنی؛ دنباش یهالفصفت و مضا یند داراتوانمیمبتداوخبر ،مفعول،علفا: نکته ترکیبی 
 .المجاهدون القلیلون / هو تلمیذ نشیط فی مدرستنا الکبیر . مانند: نصرو خبر مبتداو  مفعول

 ازمـعل لـف

(. گذاری آنبرخالف نام)ندارداز یبه مفعول ناست که  یفعل الزم فعل رت دیگر. به عبانامیممی الزمصورت آن را  نیدر ا که به فاعل دارد ازیفعل تنها و تنها ن یگاه
 مانند نزل المطر من السماء

 تعدیـعل مـف

 علینا. لسُ الُر  مانند ارسل الله .هستند ازمندینمعنا  لیتکم یبه مفعول هم برا ،که عالوه بر فاعل یافعال یعنی.میدار یافعال متعد ،در مقابل فعل الزم

 گوییم.ها را افعال دومفعولی میآن .العقل نسانال  ی اللهعطأ مانند  ند.به دو مفعول دار  ازیها هم هستند که ناز فعل یبعض یالبته گاه
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 فعل ههموار (و غالباً باب )استفعال( لیتفعهای)افعال، ودرباب است فعل الزمهگفت هموار  توانیم (افتعال ،لتفعا  ،انفعال)های در بابترکیبی: نکته
 باشند. یمتعد ایالزم  تواندیهای مختلف مدر فعل گریهای دباب. ستا یمتعد

 فعل است! ترجمه، از الزم بهترین روش تشخیص متعدی 
 

 یمتعد و لازم ی،های ثلاثترجمه باب نکات

 یگاه(. یعنی ستا«را»ینه مفعول در فارسنشا)ستندین ینشانه مفعول در فارس یدر ترجمه دارا یمتعد هایفعلیکه گاه میدقت کن یترجمه فعل الزم و متعد در( 1
 .شودمیو متمم استفاده  حرفاضافهو به شکل  ستین نشد ذکرقابلدر ترجمه  «را»حرف 

 (نگاه کردم ااو ر )مییآنکه بگو جایبه(نگاه کردم به او: رأیته:)مانند

. مانند: ذهب: رفت < أذهب )باب إفعال(: کندیم رییتغ یمعنا دیمز یثالث هایابببه  نل یخاص خود را دارد و با رفتن و تبد یمعنامجرد است یوقت ،یهر فعل ثالث( 2
ب )باب تفعیل(: طالکاری کرد.   بُرد < ذها

( الانفعب)با (یهمکار )یبرا (مفاعلة(باب )کردندرخواست )یبرا استفادهقابل: باب )استفعال(است بخصوصییهدف و معنا یدارا دیمز یثالث هایباباز  کیهر ( 3
 هستند. یمتعد بهالزم  لیتبد یبرا عیل(تف)و  (افعال)باب  (یر یاثرپذ)یراب

 

 

 

 جهولـعلوم و مـم

 جمله مجهولو جمله معلوم ،هاکه از آن میدار فعل معلومو  فعل مجهولدر واقع  .شودیم زین جملهوجود دارد که شامل انواع  فعلیبرا معلوم و مجهول یبنددسته
 .شودیساخته م

 مجهولو جمله فعل  فیتعر -

فاعل  کیدیبا یفعل هراین است که میهمانطور که قبالً گفت قاعده اصلی). ستیفاعل آن مشخص ن ،یشود که بر خالف قاعده اصلیگفته م یبه فعلفعل مجهول 
 (.داشته باشد

)در درس  تواند دلیل برای مجهول  بودن باشد.د، نمیآن نیست؛ یعنی اگر فاعل از نوع مستتر باش مشخص نبودن، دلیل بر ذکر نشدن فاعلتوجه داشته باشید که 
 ها در ماضی و مضارع بصورت مستتر بودند(چهارم خواندید که فاعل تعدادی از فعل

 

 انواع فاعل: اسم ظاهر. ضمیر چسبیده به فعل )بارز( ضمیر  مستتر: یادآوری -

 است.جمله مجهول  ،شودیجادمیکه در ساختار جمله ا یراتییمجهول باشد با تغ که فعل آن میداشته باش یاچنانچه جمله:جمله مجهول

 جهولـفعل م یهایژگـیو

 .میفعل مجهول بساز میتوانیاز فعل الزم نم گاهچیشود و هیساخته م یفعل متعداز  فعل مجهولدیاست که بدان نیفعل مجهول اشناخت در  یاصل دیکلو شاه نیاول

 : معلوم و مجهولدهم یعرب 6درس 
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 مجهول یماضروش ساختن فعل  -

 :میکنیم جادیآن ا یگذار در حرکت رییتغ ، چندمیبه مجهول کن لیرا تبد معلوم یماض یآنکه فعل یبرا

 .شودیم هبه کسر  لیشه فعل است که تبدیاول در حرکت حرف وسط ر رییتغ (1

 یم ضمه ) ُ (به  لیحرکت تبد ،قرار دارد شهیاز حرف وسط ر حروف که قبل نیدر تمام ا؛قرار دارد شهیوسط ر حرفاست که قبل از  یدر تمام حروف یبعد راتییتغ( 2
. ب  ت  کُ =ب  ت  مانند ک  .شود ر  : اُستُغف  ر   / ا ست غف 

 ه د  و ... ( :و یادآورینکته . ج  ب   هستند. چون الزم میمجهول بساز میتوانینماز )ذ ه 
 

 مجهولمضارعروش ساختن فعل  -

حرکت تنها  مجهول مضارع فعلدر :میکن یم جادیا رییتغ معلوم لعف یهایگذار تنها در دو بخش از حرکت، میل کنبه مجهو  لیرا تبد معلوم آن که فعل مضارع یبرا
 .شود یم ضمهبه  لیتبد ارعهضحرف مو شهیر طوس حرف

 .ماندیم یباق رییبدون تغ ،قرار دارند شهیحرف مضارع و حرف وسط ر نیکه در ب یحروف گریبه عبارت د

دون: یُشا دون )از آنجا که حرف مضارعه معلوم دارای حرکت ضمه بوده، نیاز به تغییر نداشت(مانند: یُشاه   ه 

 ب فاعلـو نای جهولـمله مـج

 :میکن یم یرا ط ریمراحل ز میمجهول کن هبه جمل لیجمله معلوم را تبد کیآنکه  یبرا

 .میکنیممجهول به  لیجمله را تبد ، فعلطبق آنچه گفته شد( 1

 .میکنیحذف م ،به فعل باشد دهیچسب ریضم اینوع اسم ظاهر  اگر ازفاعل جمله ( 2

 .خواهد بود «فاعلبینا»بلکه نام آن  مینامیرا مفعول نمآن  گریداما  میکنیم دایمفعول جمله را پ( 3

 فاعل. بینا تیفعل مجهول با جنس غهیدادن ص قیتطب :استاین مرحله  نیترمهم( ۴

 الدروُس : کتب محمٌد دروسه: کُت ب ت مانند

 واعدـق نیاوال از ـرح سـوه طـشی

ه و جملگونه است که نیامعلوم و مجهول  روش طرح سوال از مبحثبلکه  د.خواهیرا نمو جمله ا روش ساختن فعل مجهول شم از یشیآزما یهاآزمونو در کنکور 
پیدا ها نهیگز نیبرا در فعل و جمله مجهول  شود کهخواسته می ای خواهدمی جمله مجهول را و فعل مجهول ینادرست و یدرست تشخیصفعل مجهول ساخته شده و 

 کنید.

 خواهید آموخت. کالس دهی به هر تیپ را در جلسات آموزشیروش پاسخ

 که از چه نوعی است. میکن دایفاعل را پ بینا خواهدیما م زا یعنی؛است فاعلبینوع ناصخی، تشموضوع نیاز طرح سوال از ا یگر ینوع د

 ه مجهولجملو  رجمه فعل مجهولـت روش
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 (شودیم+) یبن ماض ای(شد+فعل )ین ماضبُ  :میکنیفرمول استفاده م نیدر ترجمه فعل مجهول از ا

 .را ترجمه کرد جهولفعل م توانیم زینتر و سادهبه صورت روان  یبلکه گاهت سنی و همیشگی فرمول غالب کی نیالبته ا

: مانند  .کشته شد / دیقتل رس به:قُت ل 

 .شودیمرجمه عنوان فاعل و پس از آن فعل تمفعول به : شکل است نیاختار ترجمه به اس زیدر جمله مجهول ن

 .آن مرد کشته شدمانند: قُت ل  الر ُجُل: 

 .میهم داشته باش (مجهول یمضارع اخبار )ای(مجهول یمضارع التزام)ای(مجهول یاستمرار  یماض)که ممکن است  دیدقت کن

 نکنید و مورد ظلم واقع نشوید مانند: الت ظل مون و التُظل مون: ظلم

 

 
 

 

 مطالبی را یادگرفتید. این درس درباره حرف است. هاتا قبل از این درس درباره فعل و اسم و تجزیه آن

 جرورـو م ارّـج
است. «شدهدهیکش»یبه معنا «مجرور»و  «شندهک  »یبه معنا «جارا .»شودیاست که از همراه شدن حرف و اسم ساخته م ییهابیاز ترک گرید یکی«و مجرور جار  »

 مانند: فی المدرسة. الی البیت.آید. می جارا که بعد از حرف جر یا همان ی استاسم ،مجرور ر.یا فعل ج   را داریم، نه اسم ج   را ، یعنی حروف ج  حرف استجارا 

 :نیبنابرا

 .میمجرور ندار فعل( 1

 .دیآینمفعل بر سر  (جارا )رحرف ج گاهچیه( 2

 آید.میاسم ر سر ( حرف جر فقط ب3

 شود.ضمیر هم نوعی اسم محسوب می یادآوری:

 .آیند. مانند به خانه، از مدرسهکه قبل از متمم می هستند یف جر معادل حروف اضافه در زبان فارسحر 

را  حروفهرگاه   .شود یساختار جارومجرور درست م رندیقبل از اسم قرار بگ ج 

 . جدول زیر را به خاطر بسپارید:«ک  « »ع ن« »فی« »ب« »نم  «»ع ل ی«»إلی«»نم  »در کتاب شما عبارتند از جارا ایحروف جر 

 : جاّر و مجرور؛ نون وقایهدهم یعرب 7درس 
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 حروف جر جدولنکات مربوط به  -

ن»( 1  باشدیم زین «از یبرخ»یبه معنا یکه گاه دهدیم «از»یغالباً معنا« م 

ن»هرگاه حرف ( 2 ا تُ  .دیآیبه دست م «امما »ادغام شده و  آن« ن»حرف  ،دیایب «ما»به همراه « م   شوید.خورید از آنچه روزی داده میقون: میرز  مانند: تأکلون مما

 .دهدیم «الزم است»و« واجب است»یمعنا ،ریضم اب« ع ل ی»بیترک میهمانطور که در درس اول گفت (3

 بر ضد تو ج( د یتو باب( بر تو الزم است  الف(«: کیعل»( معانی4

 «تیمالک»و هم دارد «علت»مفهومهم  « لـ »( 5

ا تحباون: آنها از چیزی که شما دوست دارید،می .دیآیبه دست م «اما ع»ادغام شده و  آن« ن»حرف  ،دیایب «ما»به همراه « ع ن»هرگاه حرف ( 6  ترسند.مانند: یخافون عما

 هیاـوق ونـن
« نون وقایه»که  شودیآن و فعل استفاده م نیب«ن»از حرف  ،دبه فعل بچسب نکهیباشد قبل از ا« ی»متصل  ریضم هرگاه مفعول ید.قبل با مفعول آشنا شد یهادر درس
 شود.گفته می

 مانند: أخذ + ی= أخذی <«یر یشگیپ ،یر یجلوگ ،مانع شدن»یعنیهیوقا .کلمه از خواندن سخت یر یشگیپ ؛است «یر یشگیپ»و کاربرد آن  هینون وقا یمعنا
 .«یخذنأ »شودیم

 

ن، ع ن + ضمیر ی متکلم» البته در دو موقعیت دیگر نیز کاربرد دارد: نای.«: م   عنای. م 

 

 

 

 

 

هستند  موضوع کیدو درس در  نیکه ا ییاز آنجا. اصطالح نام برده نشده است نیاز ا یدر کتاب درس استجامد و مشتق با نام ها از اسم یگروه درس دربارهدو این 
 .کردم میتنظ گریآموزش آنرا با همد

 است.دهم  یسه و چهار عرب در درس و مجرد دیمز یثالثث این درس تسلط کامل برمباح نیازپیش

 و مشـتق امدـریف جـتع

 : جامد و مشتقدهمییازعرب 1عربی دهم و درس  8درس 

www.konkur.in

forum.konkur.in



جومولف: رستم 2041ریاضی و تجربی  کنکوریژه و  

32 
 

 اسم جامد -

 الرجلشود که نتوانیم برای آن ریشه و حروف اصلی مشخص کنیم. مانند: الشمس. القلم. القمر. اسم جامد به اسمی گفته می

 اسم مشتق -

 م )علم( المجهول )جهل(علا باشد. مانند المُ  شود که دارای سه حرف اصلیها گفته میمشتق به گروهی از اسم

 های مشتق و جامد هستند؟کدام اسم -

 هستند.شناسیم که کمتر و مشخص های مشتق را میبنابراین اسم است و البته قاعده مشخصی هم ندارند.جامد  یهااسم تعداد در زبان عربی اغلب

 اسم تفضیل و اسم مبالغه. انواع اسم مشتق: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان و زمان،

 اعل ـف مـاس

 .دیو هم از فعل مز میاز فعل مجرد درست کن هم میتوانیرا م یکی از انواع مشتق است که آن فاعل اسم

 اسم فاعل از فعل مجرد -

. مانند العال م، میکنیترجمه م «یفت فاعلص»و کلمه را به صورت  میبریم «فاعل»آن را بر وزن کلمه  یفعل مجرد ساخته شود سه حرف اصل شهیاز ر اسم فاعل اگر
ر، الکات ب  : دانا، نادان، نشر دهنده، نویسنده.الجاهل، الناش 

 نادرست است. ،بودن آن اعالم شود دیمز یها به هر نحو نهیآن فعل مجرد بوده است و اگر در سوال و گز شهیحتماً ر ،باشد «فاعل»هرگاه اسم بر وزن بنابراین 

 است.  یکاربرد  اریبس اریبسبیو ترک هیتجز لسواسه اعالم کنند در  دیاز فعل مجرد را مز اسم فاعل نکهیا

 اسم فاعل از فعل مزید -

 .هم ساخت دیاسم فاعل از فعل مز توانیپس م ،میآنجا که اسم فاعل از فعل مجرد دار از

 وزن مضارع را پیدا کنیم.. پس باب و میدار دیمضارع فعل مزوزن باب و به دانستن  ازیکار ن نیا یبرا( 1

 .میکنمیحذف  آنه رااز حرف مضارع(2

 .گذاریممی«مُ »حرف مضارعه محذوف، حرف یبه جا( 3

 .میدههمیسر کلمه به دست آمده را ک حرکت ماقبل آخر  ( 4

 مل  ع  مُ < المُ ل  ع  یُ «<میتعل»:مانند

 فعولـم مـاس

 یهمان سه حرف اصل ایفعل را  شهیر میاسم مفعول از فعل مجرد بساز میاگر بخواه .ساخته شود دیفعل مز تواند از فعل مجرد ویمانند اسم فاعل م زیمفعول ن اسم
 نشده،المکتوب: نوشته شده. شناخته:مجهول،الشدهدانسته :معلومالمانند  .میکنیه مرجمت یو اسم را به صورت صفت مفعول میبریم «مفعول»را بر وزن کلمه 

ره در مرحله حرکت کس یتفاوت که به جا نیتنها با ا ؛میدهیانجام م نآ  یبرا میگفت لعرا که در اسم فا مراحلوقواعدی، همانساخته شود دیزمفعول از فعل م سماگر ا
 خواهد بود. یصفت مفعول زیه نرجمو البته در ت میدهیم هبه آن حرکت فتح چهارم،

 شده(یختار < ُمختار )برگزیده« < اختیار»مانند: 

 بی و مشترک اسم فاعل و مفعولنکته ترکی 

 است. « ُمفاعلة»( مصدر باب 3( یا اسم مفعول است از ثالثی مزید 2( یا اسم فاعل است از ثالثی مزید 1شروع شود: « مُ »هر اسمی که با 

ه شرایط خاصی دارد و در ادامه آن را توضیح تواند به ندرت داشته باشد؛ اما این سه حالت بسیار رایج است. مثالً جمع مکسر باشد. کالبته حاالت دیگری هم می
 ام.داده
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 بالغهـم مـاس

 .است«ةال  عا ف  «»العا ف  » یهااسم مبالغه بر وزن است. ها اسم مبالغهاز مشتق یگر ید نوع

ار: بسیار بخشنده. مة: بسیار دانا. الغفا  مانند: العالا

 ة: ماشینار یسة: کلید. الفتاحة: عینک.النظار المانند  است.«شغل»ای«ابزار»نشان دهندهیاهگبلکه  شودیاسم مبالغه استفاده نم یبرا شهیمه دو وزن نیاما ا

 ترجمه اسم مبالغه -

 «.یلیخ»و« اریبس»مانند  .باشد «اغراق»که نشان دهنده  میکنیاستفاده م قیدیترجمه اسم مبالغه از  در

 دروغگو. یلیخ:ابکذا ،الآمرزنده یلیخ:ارغفا ،الصبور اریبس: راصبا .الشغل دارد ایکه داللت بر ابزار  ییهاالبته نه در مورد اسم

 صورت سوال برای اسم مبالغه:

 «من یقوم بالعمل کثیراً »عیان ما فیه 

 تـفضیلم ـاس

که برتر و  یاسم تیبر اساس جنس ،میکن سهیدو اسم را مقا میهرگاه بخواه. شوددارد و برای مقایسه استفاده مییبرترمفهوم است که  لیاسم تفض ،آخر مشتق نوع
 .میکنیرا درست م لیاست اسم تفض اریمع

 های اسم تفضیلوزن -

: دختر شود. مانند یبرده م «یعلف  »باشد بر وزن  مونثو اگر  «لافع»بر وزن  لیباشد اسم تفض مذکراگر اسم برتر  نک  : او پسر بزرگتر است، هی کُبری م  نک  : هو أکبر م 
 بزرگتر

 شودیساخته م«افعل»بر وزن  لیاسم تفض ،مونث باشند کنیمی که مقایسه میهر دو طرف اسماگر (1نکته. 

 مریماصغر من  فاطمة: مانند

 ت ر»صفت برتر در فارسی: صفت + پسوند د. خواهد بو  «صفت برتر»ترجمه آن به صورت  ،دیایب «نم  »حرف جر فضیل،اگر بعد از اسم ت( 2نکته.» 

ن الذئبمانند  است. ترگرگ شجاعشیر از  :: األسد أشجع م 

 خواهد بود «یصفت عال»ترجمه آن به صورت (الیه باشدو بعد از آن هم مضاف )یعنی اسم تفضیل، مضاف شود دیابیاسم فضیل،اگر بعد از اسم ت (۳نکته. 
 «ت رین»صفت برتر در فارسی: صفت + پسوند 

 حیوان است.ترین : األسد أشجع الحیوانات: شیر شجاعمانند

 را »و  «ریخ  ال»در مورد کلمه و  ستا مهم اریبس اریبسه این نکت(۴نکته  .باشدیم «الش 

 .دیآیم )ال(حالت همراه با  نیغالباً در ا و ستین لیاسم تفض ،باشدها مترداف اینو «یکین«»یخوب»« خیر و صالح»یاگر به معنا «ریخ»

 در آن چیزی است که اتفاق افتاد. مانند: الخیر فی ما وقع: خیر

 است. و ... یو خوب یکین یو به معنا ستین لیحتما اسم تفضدیدید )ال(را همراه با  «ریخ» هرگاه کلمه

 .است لیاسم تفض ،باشد «کوترین»و  «بهتر»در جمله به صورت « ریخ»ترجمه هروقت 

 مانند: خیر الناس م ن آمن الناس منه: بهترین مردم کسی است که مردم از دست او در امان هستند.

 وجود دارد. زین«شر  »در مورد کلمه گفته شد،«خیر»ی که در مورد دقواع( 5نکته 

 مانند: أفاضل: جمع أفضل. أکابر: جمع أکبر.خواهد بود «فاعلأ »در حالت جمع بر وزن  لیاسم تفض (۶نکته . 

 ست:هادر خصوص همه مشتق نکته نیمهمترکه  (7نکته 
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 اریظاهر کلمه را مع گریبه عبارت د بدانیم.شتق آن را م ،ها بوداز مشتق یکیمفرد آن چنانچه  نیم.ک دایآن را پ مفرددیبا ،هرگاه جمع مکسر در جمله وجود داشت
 فاضلء<فضال /ال عالمء <المال  عُ :البه عنوان مثال. تعیین کننده جامد و مشتق است اسم،مفرد بلکه میدانیمنمشتق و نوع آن 

 درباره اسم تقضیل: 1411یکی ار سواالت کنکور 

 

 کانـان و مـزمم ـاس

لة: المعبد، المسجد، المدرسة.های مشتق که نشان دهنده زمان یا مکان بوده و بر سه وزن در جمله دیده میآخرین نوع اسم فع  ل، م  فع  ل، م  فع   شوند: م 

 .است« طلوع نمکا»و « طلوع زمان»به معنای « المشرق»ها مشخص نشده است. بنابراین دقت داشته باشید زمان یا مکان در این وزن

 

 

 

 

 

 .های دیگر ساختار شرطی داریمدر دستور زبان عربی مثل زبان

 .کاربرد این اسلوب زمانی است که بخواهیم وقوع فعل یا انجام کاری را مشروط به انجام کاری دیگر کنیم

 مثل: إن تدرس حتی نهایة السنة الدراسیة جیاداً، فالبد أن تنجح فی االمتحان.

 : شویدر امتحان موفق می، حتماً خوب درس بخوانیسال تحصیلی  تا پایان اگر

 اجزاء جمله شرطیه عربی

  عربی از ارکان و اجزای زیر تشکیل شدهزبان این ساختار در: 

 ادات شرط

 فعل شرط + متعلقات و ملزومات آن 

 جواب شرط + متعلقات و ملزومات آن

 :در آزمون موفق می شوید،  اگرخوب درس بخوانیدبنابراین در مثالی که گفته شد: 

 شوید: جواب شرط  /  و سایر کلمات در جمله، جزء متعلقات و ملزومات هستند.اگر: ادات شرط  /  خوب درس بخوانید: فعل شرط  / در آزمون موفق می

 پرکابردترین ادات شرط

 :مشهورترین ادات شرط این کلمات هستند

 «اگر»شرط( به معنای  حرفإن )

 «هر کسی که»یا « هرکس»( به معنای شرط اسمم ن )

 «هر چیزی که»یا « هرچه»شرط( به معنای  اسمما )

 ازدهـم : جـمله شـرطیهعربی ی 2 درس
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 «وقتی که» در مواردی هم به معنای یا« هرگاه»و « اگر»شرط( که دو معنا دارد:  اسمإذا )

 شناخت و تشخیص اجزای جمله شرط

 .نامیمط مییک فعل )ماضی یا مضارع( باشد. آن را فعل شر  باید و حتماً  فعل شرط: اولین کلمه پس از ادات شرط -

 کند.نوعی معنا را کامل میآید و بهای است که درواقع )مانند خبر در مبتدا( در جواب فعل شرط میجواب شرط: جمله -

 تواند جمله فعلیه باشد یا یک جمله اسمیه. دقت داشته باشید که جواب شرط می

 ترجمه ساختار شرطی

 تواند ماضی یا مضارع باشد.م اگر فعل باشد میتواند ماضی یا مضارع باشد، جواب شرط هفعل شرط می

 :که فعل باشد( به این صورت استترجمه فعل و جواب شرط )درصورتی

 1شود:( اگر هر دو )فعل و جواب شرط( ماضی باشند، به دو صورت ترجمه می 

 شد.: فعل شرط ماضی ساده / جواب شرط ماضی ساده. مانند: إن تفکَّر نجح: اگر فکر کرد، موفق 1-1

 شود.: فعل شرط مضارع التزامی / جواب شرط مضارع ا خباری. إن تفکَّر نجح: اگر فکر کند، موفق می1-2

 رسد / هرکس رفت، رسید.مثال دوم: م ن ذهب وصل: هرکس برود، می

 2 :( اگر هر دو )فعل و جواب شرط( مضارع باشند به شکل زیر است 

 شود.خباری. مثال: إن یجهد ینجح: اگر تالش کند، موفق میفعل شرط مضارع التزامی / جواب شرط مضارع ا  

 رسد.مثال دوم: من یذهب یصل: هر کس برود، می

 تشخیص فعل و جواب شرط در جمله

 ع(.)ماضی یا مضار  است فعلهمیشه هم چون اولین کلمه بعد از ادات شرط آمده و دقیقاً به آن چسبیده و  .تر از جواب شرط استتشخیص فعل شرط ساده

 کلمه فاصله داشته باشد.( Nتواند با فعل شرط فاصله داشته باشد )از آن اما جواب شرط است که مانند خبر در مبتدا می

 روش تشخیص جواب شرط:

 سازد.است؛ جواب شرط عبارتی است که معنای فعل شرط را کامل می ترجمه جملهترین راه تشخیص جواب شرط، بهترین و مطمئن

 11شود.ها حرف )ف( متصل میصورت فعل امر، جمله اسمیه یا فعل نهی است که در این صورت به آنشرط، به اما گاهی جواب

 آید که نباید آن را جواب شرط بدانید.دقت داشته باشید گاهی بعد از فعل شرط، حرف ربط )و، ف، ثم( می

 ذ تنتهی الحصة.عندئکتبتم تمارینکم ف ومانند: قلت للتالمیذ: إذا درسنا الدرس الثالث 

شوند. البته این روش تنها برای فعل های یافتن جواب شرط، مجزوم شدن فعل است. فعل و جواب شرط هر دو براثر آمدن ادات شرط، مجزوم مییکی دیگر از روش
 پذیرد )مبنی است(مضارع کاربرد دارد. زیرا فعل ماضی هیچ تغییری را نمی

 مجزوم یعنی:

های مفرد مذکر غایب، مفرد مونث غایب، مفرد مذکر مخاطب، متکلم وحده و متکلم مع الغیر. مانند: انتهای فعل مضارع به ساکن در صیغه( تبدیل حرکت ضمه در 1
 تذهُب: تذهب / أذهُب: أذهب.

: تذهبن  جز در جمع مؤنث مخاطب و جمع مؤنث غایب. مانند: تذهبون: تذهبو های مضارع به( حذف حرف )ن( در انتهای سایر صیغه2 / تذهبین: تذهبی / تذهبن 
 )بدون تغییر چون جمع مونث است(

                                                           
 )به این حرف »ف« در اصطالح »فاء جزاء« یا »فاء جواب شرط« گفته میشود(11
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 :نکته مهم 

بینید که بعد از فعل این شرایط را زمانی می 12گیرد. در این شرایط همچنان فعل شرط است.گاهی پس از تبدیل ضمه به ساکن در مضارع، فعل حرکت کسره می
 مضارع، اسم )ال( دار بیاید.

 درس تاخذ  الدرجة الممتازةمانند: إن تکتب  ال

 تشخیص ادات شرط با ادات مشابه

 خووووب به این نکاتی که در ادامه گفتم، دقت کنید و به خاطر بسپارید::

 .دهدمی« اگر»آید. معنای إن: ادات شرط/فقط بر سر فعل ماضی یا مضارع می

: حروف مشبهه بالفعل که هرگز بر سر فعل نمی  .دهندمی« قطعاً »آیند. معنای إنا

: حروف مشبهه بالفعل که هرگز بر سر فعل نمی  .دهدمی« که»آیند. وسط جمله آمده و معنای أنا

 دهد.می« که»آید. معنای أن: ادات ناصبه )نصب کننده( و فقط بر سر فعل مضارع می

 

ن: ادات شرط که فقط بر سر فعل ماضی یا مضارع می  دهد.می« هرکس»آید / معنای م 

 .دهدمی« کهکسی»آید. معنای ل یا حرف ربط که بین دو جمله میم ن: موصو 

ن: استفهام و به معنای   «.چه کسی»م 

مَّ  ن»ن: ترکیب م   «م ن»حرف جر + « م 

 

 .دهدمی« هرچه»آید. معنای ما: ادات شرط که فقط بر سر فعل ماضی یا مضارع می

 .دهدمی« چیزی که / که»ما:موصول یا حرف ربط. به معنای 

 .کندآید و معنای فعل را منفی میما: حرف نفی بر سر فعل ماضی فقط می

 «.چه چیزی»ما: ادات استفهام. به معنای 

 دارد.« فقط»معنای « إنا »ما: حرف کافه در حروف مشبهه بالفعل همراه 

ن»ما: در ساختار  ن»است که بر سر حرف جر « ما نفی»درواقع همان « هیچ نیست»به معنای « ما م   آید.می« م 

 

 دو نکته مهم 

شود که چنین نیست. شود که بعد از ادات شرط، فعل آمده و در ادامه نیز ظاهراً شرایط جمله جواب شرط وجود دارد. اما پس از ترجمه مشخص میگاهی دیده می
 ها و کنکور سراسری!(پس حتماً ترجمه کنید )بخصوص در آزمون

 کذب فی کالمه: در مدرسه کسی را ندیدم پس او دروغ گفته است. مثال: ما شاهدُت فی المدرسة احداً فهو

 از نوع منفی است، نه شرط.« ما»درواقع 

ها که در درس سوم و چهارم پایه دهم گفتم برخی از که در ترجمه فعل و جواب شرط فریب ظاهر مضارع افعال ثالثی مزید را نخورید. در برخی از بابنکته دوم این
 عه دارند اما ماضی هستند.افعال حروف مضار 

                                                           
 به این کسره، کسره عارضی می گویند. قبال گفتیم که حرکت کسره برای اسم است. اما این استثناء در مورد فعل وجود دارد.12

www.konkur.in

forum.konkur.in



جومولف: رستم 2041ریاضی و تجربی  کنکوریژه و  

37 
 

ل الصعائب فی سبیل الله تشکال ذریة حسنة:   من ت حما

 

 

 

 

 معرفه و نکره

 .شده استهای آن مطالبی را یاد گرفتید. در این درس جنبه دیگری از اسم بانام معرفه و نکره معرفیتا اینجا درباره اسم و ویژگی

 !فعلنکره داریم، نه  سمامعرفه و  اسمقبل از هر چیز یادتان باشد که ما 

 .شده استاسمی است که برای گوینده یا شنونده ناآشنا باشد و در مقابل اسم معرفه برای گوینده و شنونده شناخته تعریف اسم نکره و معرفه:

 آموز.آموز / ابوالفضل / تلمیذ: یک دانشمانند: التلمیذ: آن دانش

 انواع معرفه

گوییم و درغیراین؛ چنانچه در اسم وجود داشت، آن را معرفه میبه دنبال دلیل و عالمت برای معرفه بودن باشیمه و نکره باید دقت کنید که ما برای تشخیص معرف
 های نکره!های معرفه داریم نه عالمتصورت نکرده است. بنابراین عالمت

 شود.گفته می« ع ل م»که به آن شده بودن ( شناخته2( الف و الم در ابتدای اسم و 1اند از: عبارت عالئم معرفه

ل م می ل م: هر اسم خاصی که بتوان برای شخص یا مکانی استفاده کرد آن را ع   شده در شناسنامه یا روی تابلو!!(گویند. )اسم نوشتهتعریف ع 

 . مانند: محمد، ابوالفضل.( معرفه به ع ل م2( معرفه به الف و الم. مانند: الرجل. التلمیذ. 1داریم:  دو نوع معرفهپس به طور کلی 

 ترجمه معرفه و نکره 

 نیم و بلعکس.معرفه و نکره در زبان فارسی هم وجود دارد؛ بنابراین در ترجمه آن باید دقت کنید. در ترجمه اسم معرفه نباید از نشانه نکره استفاده ک

 «ایهایی، مدرسهب، کتابکتابی، یک کتا»مانند « ی. یک. ای. یی»اند از های نکره در فارسی عبارتنشانه

 13دهنده نکرده بودن باشند.نشان« یی»و « ی»البته همیشه اینطور نیست که حروف 

نوعی معرفه است. بنابراین در بار دوم، آن اسم معرفه به هرگاه در جمله اسمی نکره بیاید و در ادامه از همان اسم استفاده شود، از آنجا که اسم دوبار تکرار شده به
 شود. در این حالت ترجمه هر دو اسم متفاوت است. مانند:یم« ال»

 کمی سبزی خرید. زن آنرا در خیابان دیدم.  زنیبعض الخضر.  مرأةالفی الشارع. باعت  امرأةشاهدت 

 نکته ترکیبی 

مانند: العلم مفیٌد: دانش، مفید  .ه ترجمه به شکل نکره نیستایم باید بدانید هرگاه خبر از نوع مفرد و نکره باشد در ترجمه آن لزومی باز آنجا که مبتدا و خبر را گفته
 است )ص( دانش، سودمندی است )غ(

 

 

                                                           
 .امنکات الزم آن را در درس های قبلی و تکنیک های ترجمه گفته13

 

 عربی یازدهـم : مـعرفه و نـکره 3 درس

 عربی یازدهـم : جـمله وصـفیه 4 درس
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تمام نکاتی که درباره  قواعد این درس درباره جمله وصفیه و نحوه ترجمه آن است.موضوع آن به شکل جمله بعد از اسم نکره در کتاب درسی آمده، بنابراین الزم است
 گفته شد را بدانید. پیش نیاز دیگر این درس، مبتدا و خبر یا همان انواع جمله در کتاب پایه دهم و همچنین ترکیب و تشخیص نقش کلمات دراسم معرفه و نکره 

 جمله است.

 جمله وصفیه

 ، ساختار جمله وصفیه شکل گرفته است.هرگاه در جمله، اسم نکره داشته باشیم که بعد از آن جمله )اسمیه یا فعلیه( قرار بگیرد که آن اسم نکره را توصیف کند

 ای که اسم نکره را وصف کند.جمله وصفیه: جمله ای با یک اسم نکره + سایر ارکان و متعلقات جمله + جمله

 ها را ببینید:چندمثال و تحلیل آن

ر ٍة : سنجابیرا در جنگلدیدیمکهازدرختیب - ج  ر ٍةإل یش  ج  نْش  زُم  نجاباً فی الغابةیْقف  ْدناس   .پ ریدهدرختیمیشاه 

 سنجاباً: اسم نکره است. موصوف است. جمله بعد از آن جمله وصفیه یا صفت و فی الغابة هم سایر ارکان جمله.

غایٌةالتُْدر ک: راضیساختنمردم،هدفیاستکهبهدستآوردهنم -  .شودإرضاُءالنااس 

 غایٌة: اسم نکره و موصوف است که جمله بعد از آن جمله وصفیه یا صفت است.

 بندی انواع صفت در زبان عربیعجم

 ( صفت جمله.2( صفت مفرد 1به عبارت دیگر ما در زبان عربی دو نوع صفت داریم: 

بود یک کلمه داد، ای که موصوف را شرح و وصف میگفتیم که کلمهصفت مفرد همان بود که در درس اول پایه دهم یادگرفتید. اما از این جهت به آن صفت مفرد می
 داشت.  یک ر کنتوانست مثنی، مفرد یا جمه باشد از نظر تعداد. اما از نظر تعداد کلمات، یک کلمه بود و مه میو آن یک کل

دهنده یک جمله هستند. بنابراین آن را گیرد که تشکیلشوید که شرح و وصف موصوف توسط چند کلمه انجام میدر این درس اما با ساختاری از وصف آشنا می
 گفتیم.« جمله وصفیه»یا « صفت جمله»

 تواند به دو شکل صفت بگیرد: صفت مفرد و صفت جمله. بنابراین: هر موصوف می

 ینجو الناس من الموت.فی الشارع  شجاعاً رجالً مانند: شاهدت 

 چند نکته مهم 

 : نزدیک بود بچه حفه بشود )شود(.شود. مانند: کاد الطفل یخنقترجمه می« نزدیک بود + مضارع التزامی»به معنای « کاد + فعل مضارع»اسلوب  -

شود. مانند: أخذ المجاهد ینادی الناس: یعنی فعل مضارع به صورت مصدر ترجمه می« شروع کرد به + مصدر»به صورت « أخذ + فعل مضارع»اسلوب  -
 رزمنده شروع کرد به صدا زدن مردم )رزمنده شروع به  صدا زدن مردم کرد(

 یه و موصوف آن:مهمترین نکات در تشخیص جمله وصف -

 .تواند هر حرکت و  اعرابی داشته باشد( اسم نکره )که موصوف است( می1

 کلمه فاصله باشد. N( بین موصوف و جمله وصفیه ممکن است 2

شود که ای ساخته میگونه ( مهم است که بدانید جمله پس از اسم نکره برای توصیف اسم نکره آمده است یا مرتبط با سایر کلمات دیگر است؟ یعنی: گاهی جمله به3
 آید اما رابطه اسم نکره با جمله پس از آن ارتباطی ندارد.ای میاسم نکره پس از آن جمله

 مردم اشتباهت را ندانند. تا کهال یعرف الناس خطأک: چیزی نگو حت یالتُقل شیئاً 

 تکمیل جمله است. کند. بلکه برایجمله )حتای ال یعرف الناس خطأک( کلمه )شیئاً( را توصیف نمی
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البته در ترجمه جمله وصفیه باید از حرف ربط «. و، ف، ثم»( بین اسم نکره و جمله پس از آن )که همان جمله وصفیه است( هیچ حرف ربطی نباید باشد؛ مانند: 4
 استفاده کنیم اما این حرف ربط نباید در جمله عربی وجود داشته باشد.« که»

 ترجمه جمله وصفیه

 استفاده کنیم.« که»ای که موصوف در آن قرار دارد، از حرف ربط ته مهم همانطور که گفتم این است: باید بین جمله وصفیه و جملهاولین نک

 های مختلفی ترجمه شوند:توانند هر کدام در زماندوم اینکه اگر قبل از اسم نکره، فعلی باشد و در جمله وصفیه نیز فعل دیگری قرار بگیرد، می

 ( فعل اول ماضی باشد و فعل دوم مضارع:1حالت  -

 آید.به شکل ماضی استمراری می معموالًشود اما فعل مضارع در این حالت، فعل اول به صورت ماضی ساده ترجمه می

 تواند به صورت مضارع ساده ترجمه شود.نیز میگاهی دقت کنید که گفته شد )معموالً( یعنی 

دتُ  اه  : دانشت مارین الدَّ یکتُبُ طال باً ش  ف  یالصَّ ف   نویسد.نوشت / میمی کالس رادر درس هایتمرین که رادیدم آموزی رْس 

 ( اگر هر دو فعل به صورت مضارع باشند:2حالت -

 شود.در این شرایط فعل دوم به صورت مضارع التزامی یا مضارع اخباری ترجمه می

: دنبال دیکتُبُ طال باً فی المدرسةأبحثُ  ف  یالصَّ ف  رْس   نویسد.بنویسد/ می کالس در را درس هایتمرین که گردممی آموزی در مدرسهانشت مارین الدَّ

 ( اگر هر دو فعل ماضی باشند:3حالت  -

 شود.در چنین شرایطی فعل دوم به شکل ماضی ساده یا ماضی بعید ترجمه می

ن أ یتُهُ ر   تاباً ک   الْیوم   اشت ریت ق بل: امروزکتابی م   بودم / دیدم رادیده آن قبالً که راخریدم ِْ

 هم:نکته م 

ها در ساختار جمله وصفیه این است که باید و حتماً بتوانید از حرف ربط )که( استفاده کنید. محل قرارگیری این حرف ربط پس از پایان نکته کلی برای تمام ترجمه
 باشد .جمله اول و قبل از شروع جمله دوم است که جمله وصفیه می

 توان گفت:آن ناقص است. درواقع این طور می این حرف ربط الزامیست و ترجمه جمله وصفیه بدون

های جمله وصفیه باید وجود داشته باشد وگرنه یا ساختار جمله وصفیه نداریم یا ترجمه نادرست حرف ربط )که( در ترجمه جمله وصفیه برای تمام ساختارها و حالت
 است!

 

 

 

 

 فعل مضارع؛ ادات ناصبه و ترجمه آن

 عل مضارع است.موضوع این درس در رابطه با ف

گفته 14ادات ناصبه هاو به آن« أن، ل ن، کی، ل کی، حتی، ل»دهند. این حروف عبارتند از گیرند که معنا و ظاهر آن را تغییر میگاهی قبل از فعل مضارع حروفی قرار می
 .شودمی

                                                           
 کلمه »ناصبه« اسم مشتق است، به معنی نصب کننده14

 عربی یازدهـم : مـضارع منصوب و ادات ناصبه ۵ درس
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 کارکرد ادات ناصبه

 .( ظاهر و حرکت انتهای فعل مضارع2( معنا و ترجمه. 1کنند از دو جهت است: تغییراتی که این حروف در فعل مضارع ایجاد می

 سازد.می آینده منفیترجمه فعل را تبدیل به « لن»کنند و حرف می مضارع التزامی، معنای فعل مضارع را تبدیل به «لن»تمامی این حروف به جز 

 «هرگز»ی معنابه«: لن»تا، تا اینکه، برای اینکه است اما «: لن»معنی خود این حروف به جز  -

 است.منصوب کردن فعل دهند و آن ها در ایجاد تغییرات برای انتهای فعل یک کار را انجام میاز طرفی دیگر همگی آن

: هرگز نخواهد رفت. : تا برود. لن یذهب   أن یذهب 

 تواند صورت بگیرد: شکل می 3منصوب کردن فعل به  -

یذهُب، تذهُب.  .الغیرمذکر غایب، مفرد مؤنث غایب، مفرد مذکر مخاطب و هر دو متکلم وحده + معهای مضارع مفرد ( تبدیل حرکت ضمه به فتحه در صیغه1
، نذهب   . إذهب  ، تذهب   إذهُب، نذهُب: یذهب 

 شود. یذهبون: یذهبوا. تذهبین: تذهبی.از انتهای فعل حذف می« ن»های فعل مضارع حرف ( در سایر صیغه2

، تذهبن   .های مؤنث غایب و مخاطبافتد: جمعمی( در دو صیغه هیچ تغییری اتفاق ن3 : یذهبن  ، تذهبن   یذهبن 

 دقت داشته باشید که در دو صیغه جمع مؤنث مخاطب و غایب، بدون وجود ادات ناصبه هم، حرکت حرف آخر فتحه است! نکته خیلیییی مهم: 

 نکته ترکیبی 

 آن اشتباه نگیرید. و سایر حروف مشابه« إن»را با « أن»حرکت، معنا و کاربرد حرف  -

 ایم:داشته« الم»یا همان « ل»تا اینجا چند نوع حرف  -

« کهتا، تا اینکه، برای این»آید و به معنای ( الم ادات ناصبه که در این درس با آن آشنا شدیم و فقط بر سر فعل مضارع می۲آید الم حرف جر که بر سر اسم فقط می( ۱
 آید.می

 

 

 

 

 

طور با ادات ناصبه آشنا دهند. همینآیند و معنی و حرکت آن را تغییر میاختار جمله شرطی آشنا شدید که ادات شرط بر سر فعل مضارع میهای قبلی با سدر درس
معنای فعل  شوید که مانند ادات شرط و ناصبه، تغییراتی را در ظاهر وساخت. در این درس نیز با سه حرف دیگر نیز آشنا میشدید که فعل مضارع را منصوب می

 نامند.می جزم کننده یاادات جازمه  کنند. این ادات رامضارع ایجاد می

 ادات جازمه فعل مضارع

 ل م جازمه -

 ها و کارکرد آن به شکل زیر است:جازمه نام دارد. ویژگی« ل م»اولین حرف از ادات جازمه 

 نقلی منفی ماضییا  منفی ساده ماضیرا تبدیل به  زمان  مضارع( معنی فعل 3. 15کندمی( ظاهر فعل را جزم 2تواند بیاید. های مضارع می( بر سر تمام صیغه1
 سازد. به مثال های زیر دقت کنید:می

                                                                                                                                                                                           
 
 درباره جزم در درس ادات شرط خواندید15

 عربی یازدهـم : مضارع مجزوم و ادات جازمه 6 درس
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 اید؛ نرفتیدلم یذهبا: نرفته است؛ نرفت / لم تذهبو: نرفته

استفهام است که تغییری در کلمه بعد از خود ندارد، ضمن اینکه بر سر  جزء ادات« ل م  »اشتباه نگیرید! « ل م  »را که ادات جازمه است و شناختید با « ل م»نکته مهم: 
 «برای چه، چرا»آید و البته که معنای متفاوتی هم دارد: اسم، فعل و حرف می

 الم امر -

 گویند. می« الم امر»یا « الم جازمه»باشد و آن را می« ل»یا همان « الم»از دیگر ادات جازمه 

های غایب و متکلم های مخاطب آشنا شدید. الزم است بدانید که امر تنها برای مخاطب نیست بلکه در صیغههم با ساختار فعل امر در صیغهقبالً در درس اول پایه د
 شود.نیز ساخته می

 جنبه ترجمه و جزم شدن است.ها در دو بر سر این صیغه« الم امر»کنیم. تأثیر حضور استفاده می« الم امر»های غایب و متکلم از برای ساخت امر در صیغه

 بروم بایدبروند / ل + أذهب: ألذهب:  بایدمانند: ل + یذهبون<< ل یذهبوا: 

 تمام قواعد مجزوم شدن در مورد فعل امر آن جاری است. -

 شود.ترجمه می« باید»ها به شکل در این صیغه« الم امر»خود حرف  -

 توانیم فعل را به صورت باید ترجمه کنیم.نمی« الم امر»داشتن های مخاطب به دلیل ندقت کنید که در صیغه نکته مهم:

بیاید حرکتش ساکن خواهد شد. مانند: « ، ف، ثمو»دارد اما اگر قبل از آن حروف  کسرهبه طور طبیعی و در حالت معمولی، حرکت « الم امر»حرف تر: نکته بسیار مهم
 لیذهبوافلیذهب، ولیذهبن، ثم

 ال نهی -

 نیز جزو ادات جازمه است.« ال»شد. )درس اول پایه دهم(. این گفته می« ال نهی»آمد و با آن آشنا هستید که فعل مضارع می بر سر« ال»این 

به نهی «ال» های غایب و متکلمصیغهاست اما در  امر منفیبه شکل  های مخاطبصیغهشود. با این تفاوت که در های مضارع استفاده میبر سر تمام صیغه« ال نهی»
 است به مثال ها توجه کنید: مضارع التزامیترجمه شده و معنی فعل در زمان  «نباید»شکل 

 ال + یذهبون<< الیذهبوا: نباید بروند )غایب( / ال + تذهبون<< نروید )مخاطب( / ال + نذهب<< النذهب: نباید برویم.

 نکته ترکیبی 

 است.« نباید»کلم به معنای بر سر غایب و مت« ال نهی« / »باید»به معنای « الم امر»

 بندی مهمجمع

 آشنا شدید. به منظور جمعبندی مطالبی که تاکنون درباره این دو حرف خواندید، به نکته های زیر توجه کنید:« الم»و « ال»در این درس با انواع 

 :انواع الم 

 کند / حرکت کسره دارد مگر در شرایطی که ساکن است./ فعل را مجزوم میاست  «باید»آید / به معنای های غایب و متکلم مضارع می( الم امر: بر سر صیغه1

(: فقط بر سر اسم می2 را  آید( بسیار متفاوت است:آید / البته ضمیر نیز شامل اسم است / معنای الم در این حالت )که بر سر اسم یا ضمیر می( الم جاراه )حرف ج 

 دیدار. برایدم مانند: جئُت الیک للزیارة: پیش تو آم« برای» -

، مال  » -  برادرم است .  مال  مانند: هذا الکتاب ألخی: این کتاب « از آن 

 لنا مدینة کبیرة: ما شهر بزرگی داریم.«: داشتن» -

را »تواند سوژه سواالت ضبط حروف در آزمون و کنکور سراسری باشد. بسیار می« الم»گذاری حرف حرکتنکته مهم:  د، همیشه حرکت بیای ضمایراگر بر سر « الم ج 
 گیرد.می کسرهمتکلم بیاید که « ی»دارد؛ مگر اینکه همراه ضمیر  فتحه

 تر در همین درس به آن اشاره کردم.قواعد دیگری دارد که قبل« الم امر»إعراب 

 :یادآوری 
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 قبالً گفتم که کان + ل + ضمیر یا اسم: داشت / یکون + ل + ضمیر یا اسم: دارد.

آید / به معنای تا اینکه، برای اینکه است / فعل را ها میادات ناصبه با آن آشنا شدید، الم ناصبه است / بر سر فعل مضارع در تمام صیغه ( نوع دیگر الم که در3
 کند.منصوب می

 نکته ترکیبی 

ها از هم دیگر متکلم(. در نتیجه تشخیص و تفکیک آن های غایب وها به طور مشترک کاربرد دارند )صیغهاز آنجا که الم امر )الم جازمه( و الم ناصبه در بعضی صیغه
 را معنا کنیم. جملهدیده شود و  جملهپذیر است که فعل در تنها در صورتی امکان

 آموزان گفتم: به آزمایشگاه بروید )امر(قلت للتالمیذ: لیذهبوا الی المختبر: به دانش

 موزان گفتم: تالش را ادامه بدهید تا به اهداف برسید. )ناصبه(آ قلت للتالمیذ: واصلوا الجهد لیصلوا االهداف: به دانش

 

 

 

 

 

هم وجود « افعال کامل»نامند در مقابل باید ها را ناقص میگویند. قطعاً وقتی بعضی از فعلمی« افعال ناقصه»شوید که آن را ها آشنا میدر این درس با نوعی از فعل
 داشته باشد.

ها بسیار هم کم است، به دلیل اینکه از ها که تعداد آنوجود دارد. به این ترتیب که بعضی از فعل« افعال تامه»در دستور زبان عربی،  «افعال ناقصه»بله؛ در مقابل 
شدن ناقصه در صرف گویند. البته افعالهای دیگر را تام )به معنای کامل( مینامند و در مقابل تمام فعلها را ناقص میچندجهت با سایر افعال متفاوت هستند، آن

 ها نیز تفاوت دارند.صورت ماضی و مضارع و امر با سایر فعلبه

، ل یس  »فعل هستند:  ۴شوید افعال ناقصه که با آن آشنا می ، صار  ، أصب ح   «کان 

 کارکرد افعال ناقصه

 داشته باشد و عالوه بر فاعل، برای تکمیل معنا نیاز به مفعول دارند. هرگاه افعال ناقصه در جمله دیده شدند مانند یک فعل متعدی با آن برخورد کنید که باید فاعل

اسم »کنید، فاعل افعال ناقصه را نیز پیدا کنید؛ اما نام آن را از آنجا که ا عراب فاعل مرفوع بوده و مفعول نیز منصوب است؛ با همان روش که فاعل را در جمله پیدا می
استفاده « فاعل»هرگز و نباید تحت هیچ شرایطی برای افعال ناقصه از اصطالح های افعال ناقصه است که یکی دیگر از تفاوتبگذارید نه فاعل. این « افعال ناقصه

 شود.

ر افعال خب»ننامید بلکه به آن  مفعولپس از پیدا کردن اسم افعال ناقصه، به دنبال مفعول آن باشید که حتماً منصوب است با این تفاوت که تحت هیچ شرایطی آن را 
 ها ذکر شود بلکه خبر افعال ناقصه درست است.هرگز مفعول نباید در مورد آن های افعال ناقصه است کهبگویید. این یکی دیگر از تفاوت« ناقصه

 چند مثال ببینید:

 ألیس الله بأحکم الحاکمین 

  ًکان الله غفوراً رحیما 

  ًأصبح  الجوا ُممطرا 

  ًصار الطفُل بعد سنوات شابا 

 فعال ناقصه در داشتن اسم و خبر، مشترک و یکسان هستند اما از نظر معنی متفاوت هستند.تمام ا

 نکته خیلی مهم 

 کلمه فاصله باشد، میان اسم و خبر افعال ناقصه نیز این شرایط وجود دارد.Nتواند طور که بین فعل و فاعل و مفعول آن میهمان

 عربی یازدهـم : افعال ناقصه؛ کارکرد و ترجمه آن ها  7درس 
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 ترجمه افعال ناقصه

 کان   -

 به این نکته توجه کنید که آیا فعل اصلی جمله است یا فعل کمکی.« کان»است. به طور کلی برای ترجمه « کان  »رین افعال نقص مشهورترین و پرکاربردت

  کانتاست. مثال: « بود»به معنای « کان»ذکر نشود، « عند»یا « ل»اگر فعل اصلی جمله باشد )یعنی همراه فعل دیگری در جمله نیاید( و پس از آن حرف 
 .بودآموز رسة تلمیذ: در مدرسه، یک دانشفی المد

 مانند قوانین طبیعت: در مواردیین همچن باشد.می« است»استفاده شود، به معنای  اسماء و صفات خداوند در مورد« کان»نکته مهم این است که اگر 

 الربیع جمیالً: بهار زیباست!کان  .استمثال: کان الله علیماً: خداوند دانا 

  آموز مدادهای رنگی کان عند الطالب اقالم ملونة: آن دانشاست. مثل: « داشتن»ذکر شود، به معنای « عند»یا « ل»اگر فعل اصلی جمله بود و پس از آن
 .داشت

  ماضی »بیاید، تشکیل دهنده زمان  فعل مضارعاما اگر فعل کمکی جمله باشد )یعنی بعد از آن در جمله فعل یا افعال دیگری ببینید( و پس از آن
 .رفتباالمیبه روز  ها روزاست. مثال: کانت األسعار تصعد یوماً بعد الیوم: قیمت« استمراری

  ها هر کند. مانند: عندما راجعت من السفر کانت األسعار تصعد کل یوم: قیمترا در جمله درست می ماضی بعیدبیاید ساختار  فعل ماضیاگر پس از آن
 .رفته بودروز باال 

 نکته مهم:

 و ساختار امر درست شود.صیغه ماضی، صیغه مضارع، مستقبل  ۱۴تواند در هر می« کان»دقت داشته باشید که 

.... یکون، یکونان، یکونون، تکون . .. . . کُنت   کان، کانا، کانوا، کانت، کانتا، کُنَّ

  کان»جمعبندی معانی:» 

 . همراه لـ / عند: داشتن )دارد، داشت، خواهد داشت(3«( الله». است )همراه با صفات یا کلمه مبارکه 2. بود 1اگر فعل اصلی باشد: 

 . همراه مضارع: ماضی استمراری2. همراه ماضی: ماضی بعید 1مکی باشد: اگر فعل ک

 أصب ح   -صار   -

 باشند.می« شد»به معنای « أصبح»نام دارد که به همراه « صار»فعل ناقص دیگر 

 آموزان کالس، خیلی خوب شد.های دانشمانند: أصبحت )صارت( درجاُت امتحان التالمیذ ممتازًة: نمره

 شود.صیغه ماضی مضارع و امر ساخته می 14ناقص  از این دو فعل

 نکته مهم:

ثالثی « إفعال»نیز از افعال ناقصه در باب « أصبح»و « شد»که الزم است و به معنای « صار»و فعل متعدی است برخالف « گرداند»به معنای « صیار»دقت کنید که 
 مزید است.

 ل یس   -

توانید از آن مضارع یا امر یا مستقبل ببینید. مانند: لیست فی شود. یعنی نمیو تنها در زمان ماضی صرف می« نیست»نام دارد که به معنای « لیس»آخرین فعل ناقص 
 الغابة الکالب أو دجاجة: در جنگل، سگ یا مرغ نیست.

 ست.نفی جنس ا« ال»کمتر از « لیس»نفی جنس در این است که شدت و دایره منفی کردن جمله با « ال»با « لیس»تفاوت 

 شود.نداریم و این فعل کمکی در رابطه اسنادی )مبتدا و خبر( ساخته می« است»دقت کنید که در زبان عربی معادلی برای 

 نکته طالیی در افعال ناقصه:

 گیرند.. هرگز فاعل و مفعول نمی1
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 . همیشه الزم و معلوم هستند؛ همیشه همیشه همیشه! اما بدون فاعل. 2

 

 این نکته طالیی توی کنکور شما اومد!کسی چی میدونه شاید 

 

 خسته نباشید و خدا قوت . . . 

 امیدوارم به خوبی از مطالب این منبع استفاده کرده باشید. 

 های استفاده از این جزوه:هزینه

به دست کسی یا ( جزوه را برسونید 2( قول بدین نه تنها برای عربی، بلکه در همهم درسهاتون نهایت تالش ممکن را داشته باشید. 1
 دعای خیر برای همه پدر و مادرها( 3کسانیکه بنظرتون بهش نیاز دارند. 

 

 موفق باشید و بمانید !

 

 یت در کانال تلگرام من:لینک عضو 

https://t.me/arabirostamju 
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