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 ، حرفاسم ،فعل :کلمات عربی سه نوع اند

 :ایم و باید یادآوری شود عبارتند ازآنچه در مورد فعل قبالً آموخته

 نوع فعل از حیث زمان وقوع

 :از این نظر فعل ها چند نوع اند

 «رفت » بَهَذَ :زمان وقوعش گذشته است مانند :فعل ماضی -

 «می رود» بُذهَیَ  :که زمان وقوعش حال یا آینده است مانند :فعل مضارع -

 «برو» بذهَاِ :خواهد مانند گویند و در آن از مخاطب درخواست انجام کاری را می این فعل را امر مخاطب می :فعل امر -

 .منفی می شود «ما»فعل ماضی با حرف نفی      (: 1)نکته

 «نرفت » بَهَما ذَ              بَهَذَ                  

 .گویند فیفعل نمنفی می شود که آن را  «ال» نفی فعل مضارع با حرف                  

 «نمی رود» بُذهَالیَ             بُذهَیَ                  

 :فعل ماضی استمراری ساخته می شود ،فعل مضارع و «کان»با ترکیب فعل ماضی   (:۲)نکته

 

 .در ساخت ماضی استمراری اگر دو فعل بالفاصله باشند باید هم صیغه باشند :توجه

 بُذهَکانت تَ               بُذهَیَ کانَ            

 بانِذهَتَتا کانَ               بانِذهَکانا یَ            

 بنَ ذهَیَ کنَّ             بونَذهَکانوا یَ             

انجام  ی هم صیغه ،«مضارع»فعل دوم  و به صیغه مفرد «کان»اما اگر انجام دهنده فعل بین دو فعل قرار گیرد فعل ماضی 

 .(مطابق انجام دهنده)دهنده فعل می آید 

 .رفتنددانش آموزان به کالس می            فِالی الصَّ بونَذهَیَ المیذُالتَّ کان :الف

 .رفتنددانش آموزان به کالس می          فِالی الصَّ بنَذهَیَ لمیذاتُالتِ تکانَ: ب

 .دنآی می آن اسمی  یعنی هر دو جزء فعل بعد از اسم و هم صیغه .نوشتنیز توان به شکل دیگری های فوق را می جمله

 فالی الصَّ بونَذهَکانوا یَ المیذُالتَ :الف

 فِ الی الصَّ بنَذهَیَ نَّ کُ لمیذاتُالتِ : ب

 

 ماضی استمراری               مضارع  + کانَ
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 .با ترکیب زیر از فعل مضارع ساخته می شود «آینده»فعل مستقبل  (:۳)نکته

 مستقبل              مضارع+  سوفیا  س     

 خواهد رفت           بُذهَیَ وفَسَ - بُ ذهَیَسَ              

 .مخاطب مضارع ساخته می شود ی صیغه ز ششمخاطب شش صیغه دارد که با تغییرات زیر ا فعل امر 

  بُ ذهَ            بُ ذهَتَ  :     از ابتدای مضارع «ت»حذف  -1

 بُذهَ           بُذهَتَ                                                                                                

   بواذهَ             بونَذهَتَ       نث ؤآخر به جز نون آخر جمع م نونآخر یا   ــُـ  حذف -۲

 بنَ ذهَ           بنَذهَتَ                                                                                                

 .اول فعل آورده می شود ( اُ  یا  اِ ) به دلیل ساکن بودن اول فعل همزه متحرک -۳

 بکتُاُ            بُکتُتَ                           سجلِاِ          سجلِ تَ                        بذهَاِ             بُذهَتَ

 ؟در چه فعل هایی باید همزه را با حرکت کسره و در چه فعل هایی باید همزه را با حرکت ضمه آورد :الؤس

 

 .با تغییراتی از مضارع مخاطب ساخته می شود :فعل نهی

 .اول فعل قرار می گیرد «ال»حرف  ،از ابتدای مضارع «ت»بدون حذف  -1                       

 .ر فعل مثل فعل امر تغییر داده می شودآخ -۲                       

   بواذهَالتَ           بونَذهَتَ                 بذهَالتَ           بُذهَتَ                         

 .ترجمه افعال زیر را بنویسید :مرینت

 .......................: بُذهَیَ  وفَسَ     ..........        .............: بُذهَالیَ                   .......................: بَهَما ذَ

 ....................... ،.......... .............: بنَذهَالتَ               .......................: بواذهَاِ              .......................: بُذهَیَ کانَ
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 صیغه فعل :ویژگی دیگری از فعل

صیغه هستند که شش تای آنها غایب و شش تای دیگر مخاطب و دو صیغه هم  1۱فعل های ماضی و مضارع دارای 

 .متکلم هستند

 مفرد                                                                                     

 مثنی         سه صیغه مذکر                                                                            

 جمع                                                                                                     

 شش صیغه غایب                    

 مفرد                                                                                                             

     مثنی          نثؤسه صیغه م                                                                            

 جمع                                                                                                    

          

 مفرد                                          

 مثنی          سه صیغه مذکر                                             چهارده صیغه           

 جمع                                                                                                      

 مخاطبشش صیغه                     

 مفرد                                                                                                              

     مثنی           نثؤسه صیغه م                                                                            

 جمع                                                                                                     

 وحده                             

 دو صیغه متکلم                                                  

        مع الغیر                              
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 شناسه فعل 

 (شناسه+ بن )صیغه فعل ماضی معموالً از دو بخش تشکیل شده  1۱ ازهر یک 

    .     و+  ذهب           بوا هَذَ       

 شناسه         بن                              

 صیغه اول شناسه ندارد و فقط از بن تشکیل شده : توجه

نشانه )است  «حرف تأنیث»یست بلکه ندر آخر فعل شناسه  «ت»نیز شناسه ندارد و حرف  (غایب مؤنث مفرد)صیغه چهارم 

 .(بودن فعل مؤنث

 تابَهَذَ   ــــــ تبَهَذَ          این حرف در صیغه پنجم نیز قبل از شناسه آمده

 مخاطب                                                                         غائب                                     

 تِ           ـبهَذَ                 تَ        ـبهَذَ                              -       تبَهَذَ                      -      بَهَذَ            

 امتُ          بـهَذَ              ما  تُ        ـبهَذَ                              ا        ـ  تبَهَذَ                  ا             ـبهَذَ            

 نَّ تُ          ـذهب                متُ         ـبهَذَ                             نَ          ـبهَذَ                   و         ـ  ذهب           
                                                       

 متکلم                                                                               

 نا     بـهَذَ              تُ    بـهَذَ                                                             

 :شناسه در مضارع

  .که خود نون آخر شناسه است مؤنثقبل از نون آخر است به جز در جمع های  یک حرفشناسه در مضارع 

   نَبذهَیَ          نِابذهَیَ      نَوبذهَیَ       

  بُذهَنَ - بُذهَاَ - بُذهَتَ  - بُذهَیَ         .بدیهی است صیغه های بدون نون آخر شناسه ندارند

 ؟آن صیغه ها کدامند ،پنج صیغه از مضارع بدون شناسه هستند :تمرین

 .نون بعد از شناسه را نون اعراب گویند که در آینده در مورد آن بحث خواهد شد :نکته

 شناسه است مؤنثنون در دو جمع                                  نون اعراب            نَ وـبذهَیَ :مثال

 شناسه          نَبذهَیَ                                                                                   

 ؟به تفکیک کدامند «بونَذهَیَ»اجزاء فعل مضارع  :تمرین

 ...................         ن                 ...................         بَهَذَ                  ...................         و                 ...................         ـی

 .دفعل را دار (انجام دهنده) شناسه در واقع ضمیری است که جزء ساختمان صیغه فعل می باشد و نقش فاعلِ : توجه

شناسه   
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 اسم و برخی از ویژگی های آن

 .از این نظر اسم ها انواعی دارند :(مؤنثمذکر و )جنس  -1

 دیک -لجُالرَ :مانند ،داللت می کند «نر» است که بر انسان یا حیوان یاسم: حقیقی                          

 مذکر             

  ،رود اسمی که بر غیر انسان یا حیوان داللت می کند و قواعد مذکر برایش به کار می: مجازی                          

 لبَجَ :مانند                                سما 

 َدجاَجة -ةاِمرَأَ :مانند،داللت می کند  «ماده» اسمی که بر غیر انسان یا حیوان: حقیقی                           

 مؤنث             

  برایش به کارمی رود  مؤنثاسمی که برغیرانسان یا حیوان داللت می کند و قواعد : مجازی                           

 مسشَ - ساَحة :مانند                                       

 .(مجازی)آن غیر بر و (حقیقی)انسان یا حیوانر باست  «داللت»پس مالک تقسیم بندی فوق 

 .دو نوع است ظاهر کلمهچه حقیقی باشد چه مجازی از نظر  مؤنثاسم 

 ساَحة -َدجاَجة  :مانند .تأنیثبا عالمت                                                

 (حقیقی و مجازی)مؤنث    

 مریَ مَ –رض االَ - مسالشَّ . مانند:(مؤنث معنوی)تأنیثبدون عالمت                    

 ؟کدامند تأنیثو اما عالئم 

 ُمَمّرَضة -َشَجَرة  :مثال «                 ة»       الَمربوَطةالتاُء  -
 ُفضلی  - ُکبری :مثال«                ی»  االلف الَمقصوَرة -
   زرقاء - زهراء :مثال«                 اء»  االلف الَممدوَدة -

 

 مجازی حقیقی 

اسم 
 مؤنث

 با عالمت
 -َزهراء - َضةَمرّ مُ 

 ُکبری
 -َزرقاء - َشَجَرة

 ُفضلی
بدون 

 عالمت)معنوی(
 ااَلرض ممری
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.     گویند لفظی مؤنثداشته باشد آن را  تأنیثبر شخص مذکر داللت کند ولی عالمت  ،اگر اسم از حیث داللت  :توجه

 معاویة –حنظلة  –طلحة  –حمزة  :مثال

 ؟شود آن هم عالمت ندارد تشخیص داده می کهمعنوی که عالمت ندارد از مذکر مؤنثچگونه اسم 

 :معنوی هستند مؤنثاسم های زیر 

 ... قریش و - لبنان -دمشق  :مثال           اسم شهرها و کشورها و قبایل  -

 ... و( گوش)ن ذُاُ -( دست)ید  -( پا)جل رِ –( چشم)عین  :مثال                    زوج بدن  یاغلب اعضا -

 زینب -هدی  - مریم :مثال                       مؤنثاسم های خاص  -

 اخت - بنت - ماُ :مثال            مؤنثاسم های مختص جنس  -

 -( آتش)نار - (خانه)دار -( جنگ)حرب -م جهنّ -( چاه)بئر - (زمین)ارض :این اسامی مشخص که سماعی هستند -

 ...عصا و  -نفس  - (خورشید - چشمه)عین -( خورشید)شمس - (باد)ریح

 .برد گاهی از راه مطابقت می توان به جنس یک اسم پی :نکته

 .در دستور زبان عربی موارد زیر از نظر جنس با هم مطابقت دارند

 ینٌ هذه عَ - هذا جدارٌ :مثال                   .مطابقت دارد سم اشاره با اسم مورد اسم اشارها 

 مرتفعٌ جدارٌ - عیٌن جاریةٌ  :مثال                                         .موصوف مطابقت دارد بافت ص  

 نفسٌ جاءت -رجلٌ جاءَ :مثال                                                  .عل با فاعل مطابقت داردف 

جزء  پس اگر اسمی .خواهید خواندموارد دیگری هم وجود دارد که برخی آنها را در مباحث آینده یا سال های آینده 

 الّا مذکر است یا باید از راه مطابقت مشخص شود. است و مؤنثاین گروه ها باشد 

 ( پایه دهم را کامل کنید.1کتاب عربی ) 8جدول صفحه  تمرین:
 

 :اسم از نظر عدد سه نوع است :عدد -۲

 .ر یک چیز یا شخص داللت داردب :مفرد                  

 .بر دو چیز یا شخص داللت دارد :مثنی       اسم     

 .بر بیش از دو چیز یا شخص داللت دارد :جمع                  

 .اسم مفرد عالمت خاصی ندارد

 شده.فرد اضافه مکه به آخر  و ینِ انِ .اسم مثنی دو عالمت دارد

 ینِطالبَ = ینِ + طالب        -       طالبانِ = انِ +طالب         
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 رونَناصِ          ونَ + مفرد                                                                                                         

 نَ یرناصِ          نَ ی + مفرد                جمع سالم مذکر                                                                 

                        جمع سالم                                            

 تلمیذاتِ            ات + مفرد                جمع سالم مؤنث                                                                 

 اسم جمع چند نوع است

 است. نشانه خاصیبدون  (:یرستک)جمع مکسر                                            
 

 ونـــ ـمعلم :مثال.    در جمع سالم شکل مفرد به صورت سالم وجود دارد : توجه

 مفرد                                                                                                       

ولی در جمع مکسر شکل مفرد به صورت سالم دیده نمی شود و معموالً با کم یا زیاد شدن حروف و تغییر شکل یافته 

 شکالاَ           شکل                   بتُکُ         تابکِ : مثال.    شوددیده می

 .دببری دن آن پیبو عشناخت جمع های مکسر سماعی است یعنی باید شنیده باشید یا در کتاب لغت دیده باشید تا به جم

 :الؤس

 ؟نیستند مؤنث «اء - ة»با وجود عالئم   «انبیاء -ماء - ائمة – ورثة -ِاخوة »چرا  -

 ؟جمع مذکر سالم نیستند «بساتین - سالطین - میادین - شیاطین»چرا  -

 ؟سالم نیستند مؤنثجمع « ابیات  - اوقات – اصوات»چرا  -

 ...پس فریب ظاهر رو نخورید* 
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 اعلموا

 .، دقت کنید«: پنج مرد آمدندجاَء َخمَسُة ِرجال  » ی جمله به* 

 .گویندمی معدود « رِجالٍ»، عدد و به کلمه «َخمَسة» ی به کلمه

می معدود « النو رج لٌجر»عدد، و به « دٌ و اثنانواح»به « رجالن اثنان جاء» و« لٌ واحدٌ ججاء ر»همچنین در جمله های 

  .گویند

 .اعداد در عربی و فارسی به دو گروه کلی تقسیم می شوند

 ... اصلی: یک، دو، سه،               

 اعداد

 ... ترتیبی: اول)یکم(، دوم، سوم،               

 کتاب آمده 16قسمتی از این اعداد در جدول صفحه 

 آمده. )به جز االول(« الفاعِل»ترتیبی به وزن دقت کنید: اغلب اعداد 

 .در جمله های زیر دقت کنید

 دٌ.جاءَ رجلٌ واح -

 .ةٌ دواح ةٌ امرأ جاءَت -

 ینِ رأیتُ رَجُلَینِ اثنَ     -جاءَ رَجُالنِ اثنانِ      -
 أتَینِ اثنَتَینِ رایتُ اِمر     -مرأتانِ اثنَتانِ     ا جاءَت -

 .از معدود می آیند بعد                               

  .می آید« انِ و ینِ»اسم مثنی است و با نشانه های  ،عدد دو      اعداد یک و دو

 .به شکل معدود خود می آیند« جنسی»و عالمت و « عددی»این دو عدد از نظر                                

    اثنَین -۱        ةٌ واحد -۳اثنان         -۲واحدٌ         -1کِتابٌ...........      ا هذ سؤال:                              
 

 .به جمله های زیر توجه کنید

 لمیذاتٍ           تت ثَالثُ جاء     رِجالٍ           ثالثةُ جاء 

 لمیذاتٍ          تأیتُ اَربَعَ ر               جالٍ ر اربعةُ جاء 

 کایاتٍ أتُ خمسَ حقَرَ           کُتُبٍ ةَ مسخقَرَأتُ 
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 (01تا  3اعداد سه تا ده )
 با دقت در جمالت باال در می یابیم که:

 .دنگیر قبل از معدود قرار می 1۱تا  ۳اعداد  -

 .عدد و معدود نسبت به هم حالت مضاف و مضاف الیه را دارند -

 .معدود این اعداد به شکل جمع می آید -

 .از نظر جنس عکس هم هستند عدد و معدود -

 
 (۹۹الی   00اعداد یازده تا نود و نه )

 باً اَحَدَ عَشَرَ کوکاین اعداد نیز قبل از معدود خود قرار می گیرند.    جاء  -

 تاباًو خمسونَ ک خمسةَ أتُ رقمعدود این اعداد به صورت مفرد می آیند.             -

 .( می آید«ین» - «ون»با عالئم )به شکل جمع مذکر سالم «( 9۱تا  ۲۱از »ده  اعداد عقود )مضرب های -

 لمیذاً مسینَ ترأیتُ خ    مسونَ تلمیذاًخ جاء   مثال: 

ط می به یکدیگر مرتب« واو»با حرف ربط و این دو جزء از دو جزء تشکیل شده  کهاعداد بین عقود را معطوف گویند  -

 .هگان استدر این اعداد جزء اول یکان و جزء دوم دشوند. 

 (79بعونَ )و س تسعةٌ  - (5۱مسونَ )و خ اربعةٌ  مثال:                

 می نویسند. ِمَئة یا ِمأَئةرا به دو صورت  (1۱۱عدد صد )توجه: 

باال  های را با معدود جمله تفاوت معدود آن ،های باال با مثال« سِة ِمئُة تلمیذ  در فی الم» ی با مقایسه معدود جمله :سؤال

         .کنیدمشخص 

 پاسخ دهید. تمرینات درس دوم کتاب را با دقت در مطالب باال* 

 .پاسخ دهید کتاب را با دقت مطالعه کنید و تمرینات مربوط به آن را 18در صفحه « اَسماءُ االفعال»مطلب * 
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 مثال ها وضعیت معدود عدد

 ۲ و 1

 قبل از عدد می آید.

 هم جنس عدد است.

 .است هم صیغه عدد

 .هم اعراب عدد است

 ةٌ تلمیذ  -تلمیذٌ واحدٌ  
 ةٌ واحد

 لمیذانِ اثنانِ ت

 ینِ لمیذَینِ اثنَت

 1۱ تا ۳
 .بعد از عدد می آید

 .جمع و مجرور است

 کُتُبٍ  ثالثةُ 

 لمیذاتٍ ثالثُ ت

 99 تا 11
 .بعد از عدد می آید

 .منفرد و منصوب است

 باًاَحَدَ عَشَرَ کَوک

 تاباً اثنا عَشَرَ ک

 ۲۱-۳۱-۱۱) عقود

9۱-8۱-7۱-6۱-5۱ ) 

 به شکل جمع مذکر سالم

 .بعد از عدد می آید

 .منفرد و منصوب است

 لمیذاً عشرونَ ت

 

 معطوف

 دوجزئی هستند 

 با حرف ربط واو

 .بعد از عدد می آید

 .منفرد و منصوب است
 تلمیذة  ثالثٌ و عشرون 
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 «ثالثی مجرد ثالثی مزید»ویژگی دیگری از فعل: 

 .فعل است ی نامیدن فعل با این کلمه ناظر به ریشه .یعنی سه حرفی« ثالثی» ی کلمه

 .پس آنها را ثالثی گویند ،اغلب فعل ها در عربی دارای سه حرف اصلی هستند

 .توجه کنید« اَنزَلَ: فرود آورد»و « نَزَلَ: فرود آمد»به دو فعل 

  .«الثیث»هر دو سه حرف اصلی دارند  -                    .هر دو ماضی صیغه اول هستند -

 .وجود دارد« زائد»یک حرف اضافی « اَنزَلَ»اما تفاوتشان: در فعل 

 .نیز همان نتیجه باال به دست می آید« عَلَّمَ: آموخت»و « عَلِمَ: دانست»با مقایسه دو فعل 

 ،«سه حرفی تنها»به فعل های )نَزَلَ و عَلِمَ( فعل های ثالثی مجرد 

 .گویند می« سه حرفی اضافه دار»ل های ثالثی مزید و به فعل های )اَنزَلَ و عَلَّمَ( فع

 ثالثی مجرد                                                                                          

 اول ماضی دو نوع است ی فعل از نظر شکل صیغه نتیجه:

 ثالثی مجرد                                                                                          

 .مقایسه کنید

 کاتَبَ                کَتَبَ                         ناظَرَ                نَظَرَ                          اِستَخرَجَ                 خَرَجَ         

 اِنکَسَرَ             کَسَرَ                       اِجتَهَدَ             جَهَدَ                          تَقاتَلَ              قَتَلَ           

 تَصَرَّفَ              صَرَفَ       

 

 .گویند میاگر صیغه اول ماضی فعل همان سه حرف اصلی باشد آنها را ثالثی مجرد 

 .گویند میو اگر در صیغه اول ماضی یک یا دو یا سه حرف اضافی باشد آن را فعل ثالثی مزید 

ک گروه هستند. هر گروه را ی هشتهای ثالثی مزید با توجه به تعداد حروف زائد و جایگاه آنها در ساختمان فعل  فعل

خاصی هستند که برای شناخت افعال مالک هستند. فعل  وزنماضی و مضارع و مصدر دارای  ،در هر باب .باب گویند

 .دارد که با معنی ثالثی مجرد آن فعل فرق دارد خاصیدر هر باب نیز معنی 

 خواست اِستَغفَرَ: آمرزش                  غَفَرَ: آمرزید      مثال: 
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 ابواب ثالثی مزید
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .جدول را کامل کنید ،کتاب درسی ۱۲و  ۲9با توجه به جداول صفحه 

 .و در خصوص معانی ابواب به مطالب ذکر شده در دروس سوم و چهارم مراجعه کنید

 .و تمرینات مربوطه را با دقت انجام دهید

 باب های ثالثی مزید:نکاتی در مورد 

 .تشخیص نوع باب یک فعل: برای تشخیص نوع باب، صیغه اول آن را با وزن باب ها مقایسه می کنیم -1
 

                                  مقایسه با وزن         .......... .....             صیغه اول         فعل    

 (.)فعل از باب افعال است به وزن یُفعِلُ                                 یُدخِلُ                          یُدخِلونَ

 (.به وزن یَفعُلُ )فعل ثالثی مجرد است                                یَدخُلُ                          یَدخُلونَ

 .های ثالثی مجرد است یقاً مثل فعلشناسه و جای آن در فعل های ثالثی مزید دق -۲

 صیغه جمع مذکر غایب، واو شناسه فعل )ضمیر شناسه( ،خَرَجوا: فعل ثالثی مجرد

 صیغه جمع مذکر غایب، واو شناسه فعل )ضمیر شناسه( ،اِستَخرَجوا: فعل ثالثی مزید

 .است« ن»دقت کنید: در باب انفعال حرف زائد دوم 

 فعالنـا              فَعِلُنیَ      فَعَلَ          نـااِنفَعَلَ: 

بعد  «ـ ت »در این موارد به حرف  .گیریم باشد آن را با باب انفعال اشتباه می« نون»اگر اولین حرف اصلی در باب افتعال 

 .از نون دقت کنیم تا این اشتباه پیش نیاید

ف زائد دوم یابیم که این حر بعد از نون در می  ـا توجه به وجود حرف تمثال: انتشار را با انجماد مقایسه کنید. در انتشار ب

 .باب افتعال است و لذا کلمه از باب افتعال است

 .از باب افتعال هستند و ممکن است کسی آنها را باب انفعال بنامد      انتظار -انتصاب  - انتحار -انتخاب  - انتصار

 معنی باب حرف زائد نام باب مصدر مضارع ماضی

 اَفعَلَ 

 اَنزَلَ 

 لُیُفعِ

 لُیُنزِ

 اِفعال

 اِنزال
  همزه اِفعال

 فَعَّلَ

 عَلَّمَ 

 یُفَعِّلُ

 یُعلِّمُ 

 تَفعیل

 تَعلیم
 تَفعیل

 عین الفعل

 تکرار شده
 

 فاعَلَ 

 جاهَدَ 

 یُفاعِلُ 

 یُجاهِدُ 

 ُمفاَعَلة
 ُمجاَهَدة

  الف مُفاعَلَة
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است در صورتی که در ثالثی مجرد و دیگر باب های ثالثی مزید حرکت همزه امر ی امر در باب افعال مفتوح  همزه -۳

 اَنزِل         تُنزِلُ.       مکسور یا مضموم است ،فعلالبا توجه به عین « به همزه در صورت نیاز»

 

 متعدی( -)الزم  یکی دیگر از ویژگی های فعل

ه ویژگی ثالثی مجرد و مزید ( اکنون ب - شناسه فعل - صیغه فعل - )نوع فعل .تا کنون چند ویژگی فعل را ذکر کرده ایم

 .دیگری می پردازیم که در درس سوم به آن اشاره شد

 .به جمله های زیر توجه کنید

 فاعل است )انجام دهنده کار(« جواد»رَجَعَ جَوادٌ: جواد برگشت، در این جمله کلمه 

 .دهد با آمدن فاعل معنی کاملی می« رَجَعَ»فعل 

 : جواد نامه ای فرستادِرساَلة  اَرسَلَ جَوادٌ 

را « سَلَ اَر»دهد و اگر فعل  معنی کاملی نمی« به تنهایی»فاعل است ولی این جمله با این فاعل « جواد»در این جمله نیز 

 ال در ذهن شنونده پیش می آید که جواد چه چیزی را فرستاد؟یک سؤ« جواد فرستاد»عل معنی کنیم تنها با فا

 .است که نقش مفعول را دارد« ِرساَلة  »کند کلمه ه معنی این جمله را کامل میآنچ

 «است. فاعل انجام دهنده کار است و مفعول اسمی است که کار برآن انجام شده» 

ل وکه برای کامل شدن معنی عالوه بر فاعل به مفع« اَرسَلَ »فعل  دهد، فعل الزم و که با فاعل معنی کاملی می« رَجَعَ »فعل 

 هم نیاز دارد، فعل متعدی نامیده می شود.

 چگونه تشخیص دهیم که یک فعل الزم است یا متعدی؟
 .را در جمله تشخیص دهیم« مفعولٌ به»برای پی بردن به این موضوع باید 

 اهللُ مکمفعولٌ بِه، گاهی به صورت ضمیری متصل به فعل می آید مانند: نَصَرَ

 .به فعل وجود داشته باشد فعل جمله متعدی است پس اگر در جمله چنین ضمیری متصل

شخیص نیاز آن فعل به مفعول را ت« چه چیزی را؟»یا  «چه کسی را؟»ال یم با سؤدر صورتی که معنی فعل را بدانیم می توان

 .داد

 .یکی از معانی باب های افعال و تفعیل متعدی بودن است یعنی فعلی که در این دو باب باشد متعدی است* 

 .ر باب انفعال فعل همیشه الزم استد* 

 .برخی از فعل ها می توانند دو مفعول داشته باشند :نکته

 وَعَدَ  -سَمّی  -حَسِبَ  -ظَنَّ  -وَجَدَ  -صَیَّرَ -بَلَغَ  -اَلبَسَ  -رَزَقَ  -جَعَلَ  –اَعطی  -مانند: آتی 

 .شوددر این صورت گاهی یکی از مفعول ها معادل متمم فارسی ترجمه می 

 .را داده ایم ذکری  به توو از نزد خودمان                    ذِکراًمِن لَدُنّا  کَمثال: و قد آتَینا
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 تبدیل فعل الزم به فعل متعدی
باب متعددی  زیرا خاصیت این دو .برای تبدیل فعل الزم به فعل متعدی آن را به یکی از باب های افعال و تفعیل می بریم 

 کردن است.

             نَزَّلَ )پایین آورد(                    نَزَلَ )پایین آمد(                                     

 اَنزَلَ )پایین آورد(                                                               

 هر بابی معنای خاصی دارد.مجرد با فعل های ثالثی مزید فرق دارد و فعل در ثالثی های فعل معنای

 از: های ثالثی مزید عبارتند باب معنای مشهور برخی از

 فعل الزم را دارند. متعدی کردنخاصیت  باب های افعال و تفعیل غالباً -1

 .پیاده کردو برادرش را  پیاده شدعلی از اسب نزَلَ اَخاهُ              مِن الفرسِ و اَ زَلَ علیٌّنَ

 متعدی              الزم                                                                                                        

 د.   آی می« سخت و بسیار»های قید ،فعل ی کند و در ترجمه را در فعل ایجاد می تأکیدباب تفعیل گاهی مفهوم 

 ۳1یوسف/«     عَلَیهِنَّ فَلَمّا رَاَینَهُ اَکبَرنَهُ و قَطَّعنَ ایدیهُنَّ...خرُج و قالتِ ا»...     مثال:

 .سخت بریدنددستشان را از هیجان را دیدند، وی را بزرگ یافتند و  وقتی که زنان او گفت: برآنان درآی و

 .طَوَّفَ صَدیقی           دوستم بسیار طواف کرد            

 .است مشارکت ،مفاعله و تفاعلمعنای مشهور دو باب  -۲

مشارکت کننده در فعل که شروع کننده است به عنوان فاعل جمله و طرف دیگر مفعول است  باب مفاعله یک طرفِ در

 .فؤاد با هشام زد و خورد کرد  :شاماًضارَبَ فؤادٌ ه         می آید.« با»در ترجمه با حرف اضافه که 

 ی وطرف یا به صورت مثن به یک نسبت در انجام کار مشارکت دارند لذا دو باب تفاعل دو طرف مشارکت کننده در

 .به کار می رود« یکدیگر - همدیگر» ترجمه لفظ یا با حرف عطف واو می آیند و در

 .زدند هشام یکدیگر را فؤاد و           :شامٌبَ فؤادٌ و هتَضارَ   

 .زدند دو دانش آموز همدیگر را                :تلمیذانِالتَضارَبَ    

 .گاهی باب مفاعله فقط خاصیت متعدی کردن فعل را دارد

 ۱م قاتَلَهُمُ اهللُ    منافقون/هم العدوُّ فاحذَره   

 .آنها را بکشدخدا  ،آنان همان دشمنند پس از آنها حذر کن   

 یا تظاهر به امری کرده است. ی زده استو باب تفاعل گاهی نشان می دهد که فاعل خود را به حالت

 .مثال: تَجاهَلَ التالمیذُ                  دانش آموزان خود را به نادانی زدند   
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 .با توجه به معانی باب های ذکر شده ترجمه افعال زیر را بنویسید

                           .................ضارَبوا .           ..... .........ضَرَبوا ..... ...         ......قَرَّبَ ...........             . ..........قَرُبَ ........

 ..............تَفاخَروا ....         ..  .......تَصادَموا ....... .         .......             فَهَّمَ .............................فَهِمَ ......

 ............ناصَروا .......         .   .............نَصَروا .... ......          ...اَضحَکَ ......          .   .....ضَحِکَ .........

 ..........تَکاتَبوا .........         ..   ..........          کَتَبوا .............اَدخَلَ ..............        .     ........دَخَلَ ..........

 

 .باب استفعال معنای طلب و درخواست به فعل می دهد -۳

 .اَستَغفرُ اهللَ                 ازخدا آمرزش را طلب می کنم     

 .البته این باب خاصیت متعدی کردن را نیز دارد *

 .می بریمالکلمات                 قلم را در نوشتن کلمات به کار  کتابةِ نَستَخدِمُ القلمَ فی      

باب های انفعال، افتعال و تَفَعُّل خاصیت مطاوعه)اطاعت پذیری( دارند یعنی فاعل این فعل ها اثر اعمال شده از سوی  -۱

 .فاعل فعل قبلی را می پذیرد

 .او هم پذیرفت ،کودک را از کارکردن منع کردم                امتَنَعَمَنَعتُ الطفلَ عن العملِ ف

 .پس شکست ،شیشه را شکستم                          انکَسَرَف کَسَّرتُ الزجاجَ

 ریباً یکسانی دارند تق ی لذا صیغه های ماضی و امری که شناسه .نکته: در شش باب، عین الفعل مضارع مکسور است

شخیص داده تالفعل ماضی و مکسور بودن عین الفعل امر، نوع فعل ین با توجه به مفتوح بودن ع . در این حالتنندیکسا

 شود. می

 (عَلِّموا -عَلِّموا                 )عَلَّموا          امر        هم عَلَّموا                تُعَلِّمونَ                عَلَّمَ 

ذا از شواهد ل .یکسانند تفاعل و تَفعُّل که عین الغعل مضارع مفتوح است این صیغه از ماضی و امر کامالً باب اما در دو

 موجود در جمله نوع فعل تشخیص داده می شود.

 تَعَلَّموا                   تَتَعَلَّمونَ                    تَعَلَّمواهم                     تَعَلَّمَ
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 .جمله در زبان عربی به دو شکل است انواع جمله:

 ... فاعل + جمله فعلیه:  فعل +

 ... + + خبر )اسم(جمله اسمیه: مبتدا

 فاعل + مفعول  فعل متعدی +       یافاعل        + الزمارکان اصلی جمله فعلیه عبارتند از:   فعل 

 الذنوبَ    اهللُ   یَغفرُ             -         التلمیذُ   ذَهَبَ    مثال:                                             

 فاعل    مفعول فعل                     فاعل                         فعل                                                             

 .دهدفعلیه می ی توجه: هر فعلی حتماً فاعلی دارد و با فاعلش تشکیل یک جمله

 ( عبارتند از:   مبتدا و خبر.ارکان اصلی جمله اسمیه)جمله ای که که با اسم شروع می شود

 الذنوبَ یَغفرُ  اهللُمثال:          .گزاره در دستور زبان فارسی استمبتدا و خبر تقریباً همان نهاد و 

 خبر  مبتدا                                                                                                                  

 .خبری )گزاره( داده می شودمبتدا)نهاد(، اسمی است که معموالً در اول جمله می آید و درباره آن 

خبر غالباً به صورت اسم می آیند و هر اسمی در هر نقشی که باشد ممکن است دارای  و توجه: مبتدا، فاعل، مفعول

 مضاف الیه یا صفت باشد.

 سٌ جال  سةِ المدر  لمیذُت               سٌجال التلمیذُ     : مثال
 خبر      مضاف الیه    مبتدا                      خبر         مبتدا                        

 الدّینِ   عَمودُ ةُ الصَلو              عَمودٌ  ةُ الصَلو
 خبر    مضاف الیه   مبتدا                        خبر        مبتدا        

 .سینه های آزادگان گورهای رازهاست    سرارِاألبورُ ق حرارِاألصُدورُ                  قبورٌ الصدورُ
 مضاف الیه      مضاف الیه                          خبر                  مبتدا      

 کشاورز کوشا درختان سیب می کارد.                   التُّفّاحِ  أشجارَ المُجدُّ   الفالحُ  یَزرَعُ
 مفعول    مضاف الیه     صفت       فاعل    فعل       

 .در مثال های باال می بینید فاعل، مفعول، مبتدا و خبر دارای مضاف الیه یا صفت هستند

 .داشته باشد« تنوین»یا « ال»توجه: اسمی که مضاف واقع شده باشد نباید 

 .است شبیه موصوف« ال»و اسمی که صفت داشته باشد، صفتش از نظر عالمت آخر و داشتن تنوین یا        

 التلمیذِ   تابُک        فیدٌالم  تابُالک            فیدٌم  تابٌک       
 مضاف الیه   مضاف    صفت            موصوف        صفت           موصوف         
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 (.عیین کنیدت را است )نقش کلماتی که زیرشان خطی  التی تحتها خطٌ االعرابی للکلماتِ ن المحلَّعیِّ نَفسَکَ: اِختَبِر

 طَبَ الح  النّارُلُ أکما تاتِ کنساکلُ الحی سدُالح -1

 العقلِ  فضَلَ مِناَ یئاًشللعبادِ   اهللُما قَسَمَ  -۲

 لِ العم  اِخالصُلمِ الع ةُ ثمر -۳

 یدٌ ق َبةُ تاالکو  یدٌ صلمُ الع -۱

 المِ دمِ عَلى الکمِن النَّ یرٌخکوتِ على الس النَّدمُ -5

 الیُسرَمُ کب اهللُیُریدُ  -6

 و نَسِیَ خَلقَهُ مثالًو ضَرَبَ لَنا  -7

 شکل نادرست مضاف و مضاف الیه   :   لمیذِالکتابُ الت
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 عراب و البناءاإل

 .گفته می شود« عالمت اعراب»های مختلف تغییر می کند  به عالمت آخر کلمه که معموالً در نقش

 ذِالتلمیهذا کتابُ  -رَأیتُ التلمیذَ فی الصفِ                -                  اِلى الصفِ  لمیذُالت جاء         

 :کلمات از نظر متغیر یا ثابت بودن عالمت آخرشان دو دسته هستند

 کلماتی هستند که عالمت آخر آنها با توجه به نقش و جایگاهشان در جمله متغیر است. ها:   مُعرَب              

 مانند التلمیذ  در مثال های باال                        کلمه

 شان ندارد و همیشه ثابتها: کلماتی هستند که عالمت آخر آنها جزء کلمه است و ربطی به نقش بنیم              

 مانند کلمه هذه در مثال های زیر .است                           

 حسنة  نیا الد هذهنا فی کتُب لاُ - لمٌة جدیدةٌ ک هذه - ةالشجر هذهال تَقرِبا                                             

 

 معرب ها و مبنی ها

 .دارند« تنوین»یا « ال»خصوصاً اسم هایی که  .اغلب کلمات معرب هستند

 :از گروه های خاصی ازکلمات مبنی هستندکه عبارتند

 ...( - هما - ضمیرها: )هو                     

 ...(  به جز مثنی و -تلک  - کَ ذل - هذِه - اسم های اشاره:  )هذا                     

 ...(  به جز مثنی و -الذین -التی -اسم های موصول: )الذی       از اسم ها

 «ایُّ » ...(  به جز و - اینَ - متی -یفَ ک - ما -اسم های استفهام:  )مَن                     

 ...( یثُ وح - ذای قیدهای مکان و زمان مانند:  )ابرخ                     

 

 تمام صیغه های ماضی                    

                           صیغه مضارع 1۲ :تنها فعل های معرب عبارتند از                           تمام صیغه های امر مخاطب      از فعل ها

 فقط دو صیغه جمع مونث مضارع                    

 

 .از حروف: همه حروف مبنی هستند
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 عالئم اعراب:
 عالئم اعراب که مخصوص کلمات معرب هستند و با توجه به نقش کلمه در آخر آنها قرار می گیرد عبارتند از:

 «تنوین مخصوص اسم است.»برای اغلب معرب ها  ــُـــٌ                                      

 لِّمونَجمع مذکر:   المع« ون»واو    در        عالئم اعراب رفع* 

 نِ  ماالمعلِّ  مثنی:« انِ »در   الف                                    

 .گویند می« مرفوع»تذکر:  به اسم معربی که عالمت رفع دارد   

 علِّمانِالمذَهَبَ           -          المعلِّمونَذَهَبَ           -       فِ   الى الص لمیذُالتذَهَبَ              
 فاعل، مرفوع     فاعل، مرفوع                                                                       فاعل، مرفوع                                                  

 «تنوین مخصوص اسم است.»برای اغلب معرب ها  ـَـــً                                         

 * عالئم اعراب نصب

 عَلِّمینَ     المُعَلِّمَینِ جمع مذکر و مثنی     المُ« ین»در    یـ                                        

 .گویندمی دارد منصوب « نصب»تذکر:  به اسم معربی که عالمت 

 المُعَلِّمینَ رَأیتَ           -          لمیذَالترَأیتُ            

 منصوب منصوب                                   مفعول، مفعول،               

 «تنوین مخصوص اسم است.»برای اغلب معرب ها  ـِـــٍ                                     

 عالئم اعراب جر* 

        المُعَلِّمینَ     المُعَلِّمَینِ        جمع مذکر و مثنی  «  ین»در     یـ                                     

 .گویندمی  رودارد مجر« جر»ذکر:  به اسم معربی که عالمت ت

 المُعَلِّمَینِ الى           -          المُعَلِّمینَالى           -          لمیذِالتالى            
 مجرور                            مجرور                  مجرور                         

 «عالمت اعراب - اعراب – نقش»     .تاکنون سه مشخصه از اسم در جمله را می شناسیم توجه:

 با عالمت واو  - مرفوع – منون: فاعلالمؤ           قَد اَفلَحَ المؤمِنونَ          مثال:

 .ای به اعراب آن نمی کنیمنکته: اگر اسم مبنی نقشی داشته باشد یا خبر، فعل باشد اشاره

 ذَهَبنَ     هُنَّ          -          ذَهَبَمیذُ الت          -کتابٌ           هذامثال:  

 «مبنی»خبر«   مبنی»مبتدا «                     مبنی»خبر                  «                        مبنی» مبتدا         
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 بندها منصو برخی نقش...(، و خبر ،مبتدا ،)فاعلها مرفوعند عرابی دارد. برخی نقشنکته: هر اسمی در جمله نقش و ا

 .(بعد از حرف جر)مضاف الیه و اسم ...( و برخی نقش ها مجرورند و )مفعول

 .از جمله صفت که در اعراب تابع موصوف خود است .اما برای برخی نقش ها اعراب مستقلی وجود ندارد

 رَأیتُ رَجُالً کَریماً                          هذا رَجُلٌ کَریمٌ    

 .جایگاه خود در جمله دارای عالمت اعراب هستندنکته: کلمات معرب با توجه به نقش و 

 .گویندمی « عالمت بناء»به این عالمت  .اما کلمات مبنی عالمت ثابتی دارند که جزء ساختمان مبنی است 

 کَگوییم مبنی علی الفتح، مانند: ذلــَـ باشد می  ،اگر عالمت بناء مبنی 

 حنُ الضمّ،  مانند: ن گوییم مبنی علیــُـ باشد می  ،اگر عالمت بناء مبنی

 ــِـ باشد می گوییم مبنی علی الکسر، مانند: هذِهِ  ،اگر عالمت بناء مبنی

 )سکون( باشد می گوییم مبنی علی السکون، مانند: مَن ـــ ،اگر عالمت بناء مبنی

 .حذف نون است همان ،فعلِ مبنی، عالمت الم الفعل است. اما عالمت بناء فعلِ امر با حذف نون ءتوجه: عالمت بنا

 است. مبنی علی حذف نون :  بوااِذه                             .مبنی علی الفتح است :  ذَهَبَ      پس:

 است. مبنی علی حذف نون :  بیاِذه                         .مبنی علی السکون است :  ذَهَبتَ            

 است. مبنی علی حذف نون :    بااِذه                             .مبنی علی الضم است :   ذَهَبوا            

 است. مبنی علی السکون :  اِذهَب                             .مبنی علی الفتح است :     ذَهَبا            

 اما عالمت بناء در اسم مبنی و حرف، عالمت آخر کلمه است. 

 .سکون است ،باشد عالمت بناء«  ي - ٰى - ا » ،ا حرف)دقت کنید: در صورتی که آخر اسم ی

 .مبنی بر سکون هستند   متی   - علی - فی -الذی  - ال - مثال: انتما

 لمیذُ )مرفوع(الت            رفع                                                                              خالصه  

 لمیذَ )منصوب(الت            نصب      معرب: دارای عالمت اعراب است                                    

 لمیذِ  )مجرور(الت            جر                                                                                            

 کلمه                  

 .است (عالمت بناء: دارای عالمت ثابت)مبنی                                    

 ذَهَبَ -کَ ذل            مبنی برفتح                                            

 هذِهِ             مبنی بر کسر                                            

 حنُ ن             مبنی بر ضم                                            

 الذی -الی  -ذَهَبنَ  - مَن            مبنی بر سکون                                            
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 تمرین:

 نوع االعراب و نوع البناء فیها. و اذکُر المعربة و المبنیة عَیِّن الکَلِمات

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . یَترُکُ                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . دَفَعَ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . وفَس                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . ال تَلعَب

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . اَرسَلوا                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . قبَلوااِ

 

 مانند: ............... :    رفع                                                                  

 ...مانند: ............ : نصب     اسم معرب                                             

 مانند: ...............  جر   :                                                                  

 حالت های اعرابی برای ...

 مانند:  یَکتُبُ :   رفع                                                                  

 اَن یَکتُبَ   مانند: :نصب     فعل معرب                                             

 ال تَلعَب مانند:  :  جزم                                                                  

 طرح باال:با توجه به 

 عالمت اعراب جزم چیست؟ 

 کدام اعراب ها در اسم و فعل مشترک هستند؟

 کدام اعراب ها مخصوص اسم و کدام مخصوص فعل است؟

 

 نقش هایی که اعراب رفع دارند کدامند؟ مرفوعات:

 نقش هایی که اعراب نصب دارند کدامند؟ منصوبات:

 دارند کدامند؟ نقش هایی که اعراب جر مجرورات:

 مضارع -۱      ماضی     -۳          نهی -۲          امر -1            ........... همواره مجزوم است.    ل فع

 هیچکدام -۱          مخاطب -۳    مبنی بر ضم       -۲         مرفوع  -1است.                              ............ فعل یَذهَبُ
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 معرفی فاعل )تکمیلی(

 .فاعل دارای مشخصات زیر است .فاعل است ،یکی از ارکان اصلی جمله فعلیه

 .گاه قبل از فعل قرار نمی گیرد هیچ -

 .یعنی اگر معرب باشد عالمت اعراب رفع دارد ،است از نظر اعراب، مرفوع -

 به  سه  شکل می آید:  -

 .گویند« اسم ظاهر»نوع فاعل را این  .الف( گاهی اسمی است بعد از فعل)با فاصله یا بالفاصله(    

 األنهارُ مِن تَحتِها  جریتناتٌ لَهم ج                              ذِکراً الیکُم اهللُ  اَنزَلَمثال:  قَد 

 فاعل            فعل                                                                               فعل    فاعل                              

 ویند.گ« ضمیر بارز»این نوع فاعل را  داشته باشد، همان شناسه فاعل است.ب( اگر در ساختمان فعل شناسه وجود     

 الى الصفِ واهبذالمیذُ ثال:     التم

 فاعل                                            

یر وجود نباشد، فاعل ضمنیز م« الف»عل شناسه وجود نداشته باشد و فاعل از نوع ج( در صورتی که در ساختمان ف    

 .گویند« ضمیر مستتر»پنهان منفصل هم صیغه فعل است که آن را 

 «ضمیر مستتر»مثال:  التلمیذُ ذَهَبَ الى الصفِ                      فاعل: هو 

 «ضمیر مستتر» فاعل: انتَ اِذهَب الى الصفِ                                        
 

 است.« اَنتَ»همیشه مستتر « مضارع و امر و نهی»مخاطبِ  توجه:  فاعل صیغه های اولِ

 .نث ماضی و مضارع گاهی مستتر و گاهی اسم ظاهر استو فاعل صیغه های مفرد مذکر و مؤ        

  ذَهَبَت ةٌ التِلمیذَ                 ةٌ لمیذَالت ذَهَبَت              ذَهَبَذُ لمیالت          لمیذُالت ذهب
 هی مستتر                     فاعل                                             هو مستتر                                  فاعل                          

 ذهَبُ ت ةٌ التِلمیذَ                ةٌ لمیذَالتذهَبُ ت               ذهَبُیلمیذُ الت         لمیذُالتذهبُ ی
 هی مستتر                     فاعل                                               هو مستتر                                  فاعل                             

 

  خالصه  
 برای صیغه های شناسه دار            همان شناسه = ضمیر بارز                                          

 «اَنتَ»برای صیغه اول مخاطبِ امر و نهی و مضارع            همیشه ضمیر مستتر        نوع فاعل برای صیغه ها
 های مفردمذکر و مؤنث غایب از ماضی و مضارع: گاهی اسم ظاهر و  صیغهبرای                                           

گاهی ضمیرمستتر                                                                                                                                    



 

 الدرس السابع                                                          
 

۲۳ 

 

 فعل معلوم و فعل مجهول    

معلوم یا  ،دن فاعلیکی دیگر از ویژگی های فعل، معلوم و مجهول بودن فعل است. فعل از نظر مشخص یا نامشخص بو

 .مجهول است

 .در جمله های زیر دقت کنید

 .در باز شد -۲       .     علی در را باز کرد -1       

 .در جمله مشخص است (علی)معلوم است زیرا فاعلش ( فعل باز کرد فعل1ِدر جمله شماره )

 .فعل مجهول است زیرا فاعل در جمله مشخص نیست «باز شد»فعل ( ۲ولی در جمله شماره )

 .استفاده می شود« شدن»در فارسی در ساختمان فعل مجهول از مصدر 

 .فعل های مجهول هستند «نوشته می شود»و  «نوشته شد» ،«ساخته می شود» ،«ساخته شد»فعل های 

 ساختمان فعل مجهول در عربی

 مجهول است فعلِ          غُسِلَ: شسته شد                   معلوم است فعلِ             غَسَلَ: شست 

 فعل مجهول است      یُغسَلُ: شسته می شود              معلوم است  فعلِ    یَغسِلُ: می شوید    

 .معلوم، فعل مجهول ساخته می شود با مقایسه فعل های معلوم و مجهول در می یابید که با تغییر حرکات فعلِ

 .ل( مکسور شده و حروف متحرک قبل از آن مضموم می شودـعـعین الفعل )ف ماضی:در 

 .ل( مفتوح شده و حرف مضارعه مضموم می شودـعـعین الفعل )یف در مضارع: 

 .فعل های زیر را مجهول کنید تمرین:

 ..............:  ترجمه فارسی..............                                   اَنزَلَ

 ..............:  ترجمه فارسی..............                              اِستَخدَمَ

 ..............:  ترجمه فارسی..............                                  کَتَبَ

 .............. : ترجمه فارسی..............                                 یُعَرِّفُ

 ..............:  ترجمه فارسی..............                               یَضرِبُ

  فعل معلوم به فاعلش نسبت داده شده و فعل مجهول که فاعلش مشخص نیست به مفعولِ فعلِ معلوم نسبت داده

 می گویند.« نایب فاعل»می شود که در این صورت آن را 

  الدرسُکُتِبَ          الدرسَ  لمیذُالت  کَتَبَ      

 فاعل    مفعول                 نائب فاعل  فعل         

 .طور که می بینید نائب فاعل مثل فاعل مرفوع است همان
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 .در آیات و جمله های زیر دقت کنید 

 یُقتَلونَ  و یَقتُلونَبیلِ اهللِ فَیُقاتِلونَ فی س -

 القرآنُ فیه  نزِلَاُضان الذی شهرُ رم             -الیکم ذکراً           اهللُ نزَلَاَ قَد -

ة  هی قَتَلَت  -   نبٍ قُتِلَتبأیِّ ذ  -                       َحیَّ

  .طور که فاعل به سه شکل می آیدیابیم که همانبا دقت در آیات و جمله های فوق درمی

 .ضمیر مستتر( می آید -ضمیر بارز  - ب فاعل نیز به سه شکل )اسم ظاهرینا

 )در مثال های باال( .ب فاعل را مشخص کنیدیفاعل و نا
 

  اسم ظاهر                الجندیُّقُتِلَ       -     ینِ  التمرین الطالبُکَتَبَ                                                                  

  بارز مرینَینِ           ضمیرالت تُکَتَب     -فی سَبیلِ اهللِ      واالذینَ قُتِل      می آید ب فاعل به سه صورتفاعل و نای

 قُتِلَ فی الحربِ           ضمیرمستتر      -   التِلمیذُ کَتَبَ الدرسَ                                                                         

 

 :از فعل خواندیمرا تا کنون ویژگی های زیر 

 ثالثی مجرد و مزید/                    صیغه فعل(          /          امر ،مضارع ،ماضینوع فعل)

 معرب و مبنی /                    معلوم و مجهول/                    الزم و متعدی
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 معرفی یکی دیگر از اجزای جمله

 .دن)مبتدا و خبر( معرفی شدجمله اسمیه نایب فاعل( و اجزای -مفعول -فاعل -تاکنون اجزای جمله فعلیه)فعل

تواند در جمله فعلیه وجود داشته باشد و هم در جمله اسمیه معرفی شدند. یعنی: صفت همچنین دو نقش دیگر که هم می

تواند در جمله فعلیه بیاید و هم در جمله اسمیه معرفی حال به معرفی یکی دیگر از اجزای جمله که هم می. و مضاف الیه

 .دمی شو

 .گویند که فقط قبل از اسم قرار می گیرندمی « جار» به حروف زیر حروف جر؛ «مجرور به حرف جر»

 « ک - عَن -لـِ  -بـِ  -عَلی -الی -فی -مِن»

 .گفته می شود« مجرور به حرف جر»به اسمی که بالفاصله بعد از این حروف می آید 

 خالصه: جار و مجرور            : جار و مجرور به حرف جرالَمدَرَسةِ مِن 

 کَفَضلِ اهللِ  -عَلی األرضِ  -بِالقَلَمِ  -لِکُلِّ  -الى األرضِ  - الَمدَرَسةِ فی  

 .جمله می آید معنیجار و مجرور غالباً برای کامل تر شدن 

ز ا شد یکیدارد و اگر معرب با می بینید اسمی که بعد از حرف جر می آید، اعراب جر همانطور که در مثال های باال

 خواهد داشت.« یـ -ــِــٍـ » عالئم جر

 .گاهی جار و مجرورهایی در جمله دیده می شوند که تشخیص آنها نیاز به دقت دارد  توجه:

 + ی + ی / عَلیَّ: علی الیَّ: الی/ + کَ  + ی / مِنکَ: مِن ما / مِنّی: مِن مثال:  مِمّا: مِن +

 .اشندب ضمایر می توانند مجرور به حرف جرنکته: همانطور که ضمیر می تواند در نقش فاعل قرار گیرد، نوع دیگری از 

 مِنهُ  -مِنهُم  -مِنکُم  -مانند: مِنکَ 

 بحث تکمیلی در مورد خبر

 مبتدا                 مِن الشیطانِ: خبر الَعَجَلُة:           ِمن الشیطاِن   الَعَجَلةُ مانند:  .مبتدا باشد تواند خبرمجرور می و جار

 

 جالِسٌ خبری که یک  اسم است:                   التِلمیذُ                                                              

 ذَهَبَ التِلمیذُ  خبری که یک فعل و فاعل است:               پس سه نوع خبر وجود دارد

 .خبری که جار و مجرور است                                                             
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 :خبری که به صورت یک اسم باشد. 1

  مونَلِّ عَ مُ هوالءِ -  مٌلِّ عَهذا مُ                           است با یکی از نشانه های رفع  رفوعمعرب و مع -

 این معلم است             مٌلِّ عِهذا مُ                     .می آید «است»در ترجمه با یکی از صیغه های فعل  -

 .این خبر را خبر مفرد گویند -

   د.این خبر می تواند مضاف الیه یا صفت داشته باش -

 فت(ص )مفید: فیدٌمُ تابٌهذا کِ/                    الیه(مضاف  تلمیذ:خبر  /   )کتاب: لمیذِالتِ تابُکِهذا            تابٌهذا کِ

  مونَلِّعَ مُ هؤالءِ       /       مٌلِّعَ هذا مُ         .این نوع خبر معموالً هم صیغه مبتدا است -

 .این نوع خبر نیز هم صیغه مبتدا است «جمله فعلیه» .است شفعل با فاعل ،خبر از نوع دوم. ۲

 )ذهبوا: خبر(   بواهَذَ المیذُتَال/              خبر( )ذهب:   بَهَذَ لمیذُالتِ

نام دارد و در ترجمه با صیغه ای از فعل  «شبه جمله»خبر نوع سوم یعنی خبری که از جار و مجرور تشکیل شده . ۳ 

 .استدانش آموز در کالس          فی الصفِ لمیذُالتِ       .می آید«  است»

 

.خبر از مرفوعات است و عالمت رفع آن فقط در شکل اول خبر می آید :توجه
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 معرب و مبنی بودن و جنس اسم ،عدد اسم :آشنا شدید که عبارتند از کنون با چند ویژگی اسمتا

 .است نوع اسم از نظر ساخت آن از ریشه فعل ،های اسمیکی دیگر از ویژگی

 .از این نظر در دو گروه اسم وجود دارد

 :مانند   .اندکه از ریشه فعل ساخته شدهاست اسم هایی  :گروه اول

 عَ نَع از صَصانِ :مثل .کتاب عربی نهم با آنها آشنا شدیداسم فاعل و اسم مفعول که در  

 (زمین)ارض   ،   (دیوار)دارجِ  :مانند.   ی هستند که از ریشه فعل ساخته نشده اندیاسم ها :گروه دوم

 :اسم های گروه اول چند نوع اند که عبارتند از 

 عَ نَصَاز  صانع مانند      وزن فاعل  رساخته شده از فعل ثالثی مجرد ب                           

  :مانند .است ش  ــِـو ماقبل آخر مـُاول اسم  که شده از فعل ثالثی مزید      اسم فاعل

 لاز باب تفعی مَلَّساخته شده از فعل عَ  :ملِّ عَمُ/             از باب افتعال رَظَنتَساخته شده از فعل اِ: رظِنتَمُ                           
 

 عَ نَ صنوع از صَمانند مَ      فعول وزن مَ رثالثی مجرد ب ساخته شده از فعل                          

 :مانند .است ــِـ و ماقبل آخرش ـُساخته شده از فعل ثالثی مزید که اول آن م      اسم مفعول

 باب تفعیل بَذَّب از هَذَّهَمُ /              باب افعال لَرسَ ل از اَرسَمُ                          

 (مراجعه کنید)است. مزید با ترجمه آنها آمده مجرد و ثالثی های فاعل و مفعول ثالثی اسمدرسی  کتاب 1۱9 اول صفحهددر ج

 .اسم فاعل معادل صفت فاعلی در فارسی و اسم مفعول معادل صفت مفعولی فارسی ترجمه می شود :توجه

 ساخته شده :مصنوع             سازنده   :صانع

 فرستاده شده :لرسَمُ        تقلید کننده  :دلِّقَمُ
 

 .کندصفت داللت می نوع دیگری از اسم است که ریشه فعلی دارد و بر بسیاریِ :اسم مبالغه

 بسیار آمرزنده :ارفّغَ           بسیار دانا  :امهلّعَ :مانند

 .ساخته می شود «عولو فَ هالعّال و فَفعّ»این اسم از ریشه فعل به وزن های 

 هارَمّاَ  -هامَهّفَ  -جولعَ -کورشَ -ابذّ کَ -اقزّرَ  -ارتّسَ -اربّصَ :مانند

 ... اش وقّنَ -اددّحَ  -ازبّخَ :مانند.      بر شغل داللت می کنند «هالال و فعّفعّ»گاهی اسم به وزن های  :توجه

 (لباسشویی)هالَسّغَ (،یخچال)هاجَ لّثَ ه،اریّسَ :مانند. این وزن بر اسمی داللت دارد که وسیله یا ابزار یا دستگاه استو گاهی 

ص یا فتی ثابت و دائمی در شخصر بنوع دیگری از اسم ساخته شده از فعل است که داللت می کند  :صفت مشبهه

 ء.شی
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 خَشِن -صَعب -شریف -حزین -کبیر -جمیل :مانند 

 .این نوع اسم به وزن های زیر می آید

 قبیح -صغیر -کبیر :فعیل

 جوعان -طشانعَ -ضبانغَ :عالنفَ

 عبصَ -هلسَ :علفَ

 لسِکَ -نشِخَ :لعِفَ

 لطَبَ -نسَحَ :لعَفَ

 .رنگ ها هم صفت مشبهه هستند ولی به وزن های زیر می آیند

 (سیاه)دسوَاَ (،سفید)ضبیَاَ :مانند (برای مذکر)ل فعَاَ

 سوداء ،یضاءبَ :مانند (برای مونث)عالءفَ

 .ویژگی مهم صفت مشبهه به معنای وصفی آن است :1توجه

 :مانند .اگر اسمی معنای وصفی نداشته باشد هرچند به وزن های باال باشد صفت مشبهه محسوب نمی شود

 (جگر)دبِکَ  (،کشتن)تلقَ (،ریسمان)بلحَ (،درخت خرما)نخیل

  :مانند .ادغام دو حرف می آیدگاهی اسم فاعل با  :۲توجه

 گمراه :ضالّ          ل ضالِی  ادغام شده  :ضالّ

 داللت کننده :دال           ل دالِ ی ادغام شده    :دالّ

 رَ خَاز اَ (ءاخر)رآخِ :مانند. گاهی اسم فاعل با تغییر همزه همراه است

 .فعل استوزن اَ رر بأخَر در اصل اَآخَ .ر تفاوت داردر با آخَآخِ :دقت کنید

 .صفت مشبهه است (بدون در نظر گرفتن وزن)می توان گفت هر اسمی که معنی وصفی داشته باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الدرس العاش                                                            
 

۲9 

 

فت کند و در فارسی آن را ص اسمی است که برتری کسی یا چیزی را در داشتن صفتی بیان می :اسم تفضیل

 .تفضیلی  و گاهی صفت عالی گویند

 .ترین می آید ی به معنی بزرگتر و گاه اکبر که گاهی به معنی بزرگ :مانند

 .می آید علیفُبه وزن  آن نثؤو م لفعَاَمذکر این اسم به وزن * 

 حسنی ---احسن   صغری --- اصغر کبری --- اکبر

 .معنی می شود «تر»اگر بعد از افعل حرف من بیاید معادل صفت تفضیلی فارسی با پسوند  :1توجه

 .تر از اروپاست آسیا بزرگ       من اروبا رُکبَآسیا اَ :مانند

 .می شود یمعن «ترین»در غیر این صورت معادل صفت عالی با پسوند  

 .قاره های دنیاست  ترین بزرگآسیا           العالم  قاراتِ رُکبَآسیا اَ :مانند

 :مانند .جنس انجام شده باشد در اسم تفضیل ممکن است ادغام دو حرف هم :۲توجه

 وزن افعل رب     د شدَاَ ی شدهادغام         :دّشَاَ

 وزن افعل رب           ل قلَادغام شده اَ         :لّقَاَ

 وزن افعل رب         ب حبَادغام شده اَ      :بّحَاَ

مبتدا  رِو معموالً به عنوان خب فعلاَوزن  ریسه صورت گرفته باشد اسم تفضیل بهرگاه در جمله بین دو طرف مقا :۳توجه

 بینَن زِ مِ رُکبَاَ فاِطمةُ  .نث باشندؤآید هرچند دو طرف مورد مقایسه م می

 خبر                                                                                                  

 .یدبیاساختمان اسم تفصیل با تغییراتی  ،گاهی ممکن است به دلیل قواعد خاص مثل ادغام

 .است به الف تبدیل شده ءیای که در آن حرف علَ اَ  :مانند 

 (رآخَ)نوشته می شود ءاخر« ا»فعل به شکل ءالر که در آن فاآخَ     یا   

 .ر را باهم مقایسه کنیدر و آخِآخَ سؤال:

 علیخری به وزن فُاُ آن ل و مونثفعَر اسم تفصیل است به وزن اَآخَ          

  ةرل و مونث آن آخِفاعل است به وزن فاعِر اسم آخِ          

 .ل نیامده اندفعَاسم تفسیر هستند و به وزن اَ «بهتر و بدتر»به معنی  «خیر و شر»کلمات  :۱توجه

 .نوع دیگری از اسم ساخته شده از ریشه فعل است که به وزن های زیر می آید :اسم مکان

 هعَطبَمَ - هبَکتَمَ :هلَفعَمَ  لنزِمَ :لفعِمَ  بکتَمَ –د عبَمَ :لفعَمَ
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 .اسم زمان که بر زمان وقوع فعل داللت دارد به وزن های زیر می آید :اسم زمان

 بغرِمَ  :لفعِمَ  عطلَمَ : لفعَمَ

 .دو وزن فوق در اسم مکان و زمان مشترک است و با توجه به معنی کلمه نوع آن تعیین می شود :1توجه

 زمان طلوع  :عطلَ مَ    

    لفعَمَ

 مکان کتابت  :بکتَمَ    

 .ل استفاعِجمع اسم مکان و زمان به وزن مَ :۲توجه

 بکاتِمَ           بکتَمَ

 .ل استفاعِو جمع اسم تفضیل به وزن اَ     

 لفاضِ اَ           لفضَاَ

  .این اسم بر ابزار و وسایل داللت دارد و سه وزن دارد :(ابزار)اسم آلت 

 است اسم آلت که به آلت دالّ

 فعال استو مِ هلَفعَل و مِفعَمِ                                     

 (آسانبر)دصعَمِ  ،(توپ جنگی)عدفَمِ : لفعَمِ

 (چکشه)قَطرَمِ ،(جاروه)سَکنَمِ :هلَفعَمِ

 (غچرا)صباحمِ (،کلید)فتاحمِ :فعالمِ

 .را نیز به عنوان اسم آلت معرفی کردیم هالَعّال و فَعّدو وزن فَ قبالً

 (لباسشوییه)الَسّغَ :هالَعّفَ  (تلفن همراه)الوّجَ :العّفَ

 .اسم های آلت گاهی به وزن های دیگر غیر از اوزان قبل نیز می آید

 کولر :الهوا فیِّکَ مُ         ضبط صوت  :لجِّسَمُ
 

 :ایم عبارتند ازمورد ویژگی های اسم و فعل خواندهآنچه که تاکنون در: خالصه

 نهی ،امر ،مضارع ،نوع فعل ماضی -1         

 صیغه فعل -۲         

 ثالثی مجرد و مزید -۳      ویژگی های فعل

 معرب و مبنی -۱         

 الزم و متعدی -5         

 معلوم و مجهول -6         
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 عدد اسم مفرد مثنی جمع. 1    

 جنس اسم مذکر و مونث .۲    

 معرب و مبنی. ۳     ویژگی های اسم

 .اند اسم هایی که از ریشه فعل ساخته شده :مشتق       جامد و مشتق بودن اسم .۱    

 .فعل ساخته نشده اند ریشه اسم هایی که از :جامد      

 

 اسم فاعل 

 اسم مفعول 

 اسم مکان 

 اسم زمان 

 صفت مشبهه  (گرفته شده از فعل)انواع اسم های مشتق 

 اسم مبالغه 

 اسم تفضیل 

 اسم آلت 
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 :نواسخ )تغییردهنده ها(

 .دو از نظر اعراب مرفوع می باشنددانیم جمله اسمیه از مبتدا و خبر تشکیل شده و هر  می یادآوری:

 فی الصف   لمیذُالت                           خَلَقَکُم    اهللُ                        عَلیمٌ   اهللُ 
 )جار و مجرور(مبتدا        خبر                     مبتدا    خبر )جمله فعلیه(                              مبتدامرفوع، خبرمرفوع       

َهٌة بالفعل»اگر یکی از حروف زیر  بر سر جمله اسمیه وارد شود معنی جدیدی به جمله می دهد و در اعراب « حروف ُمَشبَّ

َهةٌ مبتدا نیز تغییری رخ می دهد. حروف   .بالفعل یک گروه از نواسخ هستند ُمَشبَّ

 .نوع تغییر اعراب مبتدا را با دقت در مثال های زیر کشف کنید

 اِنَّ اهللَ یُحِبُّ المُحسِنین                    اهللُ یُحِبُّ المُحسِنین

 همانا ،قطعاً :اِنَّ  قطعاً خداوند نیکوکاران را دوست دارد.دوست دارد                    نیکوکاران را خداوند

 .دو جمله را به هم ربط می دهد ؛که :اَنَّ .خداوند با پرهیزگاران است کهبدانید             و اَعلموا اَنَّ اهللَ مع المُتَّقین

 حروف مشبهه عبارتند از:

 (امید است ،شاید)لَعَلَّ (،کاش)لَیتَ (،ولی)لکنَّ (،مثل اینکه)کأنَّ (،که)اَنَّ (،همانا)اِنَّ

 .مثل اینکه آسمان سقفی است: سَقفٌ االسماءَکأنَّ         سَقفٌ   االسماءُ  

 .اما بیشتر مردم نمی دانند: الناسِ ال یَعلَمون اکثَرَولکنَّ           الناسِ الیَعلَمونَ اکثَرُ 

 .ای کاش روزی جوانی برگردد: یعودُ یوماً الشَبابَلیتَ           یعودُ یوماً  الشبابُ 

 .شاید موفقیت نزدیک باشد: قریبٌ النجاحَلَعَلَّ           قریبٌ  النجاحُ 

 

هرگاه حروف مشبهه بر جمله وارد شود مبتدای منصوب شده را اسمِ حرفِ مشبهه و خبر را خبرِ حرفِ مشبهه  :1توجه

 عَلیمٌ   اهللَاِنَّ             علیمٌ  اهللُ  .گویند که مرفوع باقی می ماند
 هاسم حرف مشبه             مبتدا                

ت ضمیر متصل می آید که در این صورت به دلیل مبنی بودن ضمیر عالمت نصب گاهی به صور: اسم حرف مشبهه ۲توجه

 عَلیمٌ  هُاِنَّ  .ندارد
 اسم حرف مشبه )مبنی(                            

آن را ادات حصرگویند که در این صورت بر سر جمله اسمیه و  (،اَنَّما ،اِنَّما)به اِنَّ یا اَنَّ متصل باشد« ما»: اگر حرف ۳توجه

 .می آید فقطبه معنی « اِنَّما و اَنَّما»در این حالت  .فعلیه می آید و اعراب مبتدای جمله را تغییر نمی دهد

 .:  زندگی دنیا فقط بازی و بازیچه است لعبٌ و لهوٌ الدنیا ةُ اِنَّما الحیا

 مبتدا مرفوع              
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 .منان برادرندفقط مؤ :   ةٌ اِنَّما المؤمنونَ اِخو 

 .:  خداوند فقط از پرهیزگاران می پذیرد  اِنَّما یَتَقَبَّلُ اهللُ مِن المتقین

 هگاهی اسمی است بعد از حرف مشبه ه              اسم حرف مشبه

 هگاهی ضمیری است متصل به حرف مشبه 
 

 .گویند« الی نفی جنس»که آن را « .ال به معنای هیچ .... نیست» .است« ال»گروه دوم از نواسخ حرف   :۲نواسخ 

 .هیچ مردی در خانه نیست  :مانند:  ال رَجُلَ فی البیتِ   

 العافیةِ من  اجملُ  لباسَال   .البته اسم ال همیشه آخرش مفتوح است
 الخبر     اسم ال                             

 

 یادآوری: 

 نا تلمیذٌأهَل انتَ معلمٌ؟ ال،  .می آید« أ ،هَل»در پاسخ « نه»ال به معنی        

 نمی رود ::  ال یذهبُ  ی نفی فعل مضارعال       «ال»انواع 

 نرو ::  التذهَب  الی نهی       

 الی نفی جنس       

 

 ویژگی های اسم الی نفی جنس

 .می آید الهمیشه مفتوح است و بالفاصله بعد از  -

 (.)نوعی از اسم مبنی است .هیچگاه تنوین یا ال ندارد -

 .هیچگاه به صورت ضمیر نمی آید -

 

 ویژگی های خبر الی نفی جنس

 .مثل خبر مبتدا مرفوع است -

 .شبه جمله( بیاید ،جمله ،می تواند به یکی از سه شکل خبر)مفرد -

 الّا اهللَ  موجودٌمثال ال الهَ الّا اهللُ  یعنی  ال اِلهَ           .الی نفی جنس محذوف استگاهی خبر  -

 ِة فی الحیا ناجحٌمفرد: الکسالنَ           

  ِة االنسانَ مثلُ الشهاد یصعَدُجمله: ال شیءَ       سه نوع خبر

 فی الدینِ شبه جمله: ال اکراهَ           
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 هویژگی های اسم حرف مشبه

 علیمٌ  اهللَاِنَّ  

 ت  فی جنا المتقینَاِنَّ    منصوب است با عالئم مختلف -

 سیئاتالیذهبنَ  ِت الحسنا اِنَّ 

 لهم جناتٌ  آمنوا و عَملوا الصالحاتِ الذینَاِنَّ  اسمی است مبنی و فاقد عالمت نصب. گاهی -

 علیمٌ   .گاهی به صورت ضمیر متصل می آید -

 

 هویژگی های خبر حرف مشبه

 .مثل خبر مبتدا مرفوع است -

 .بیایدزیر می تواند به یکی از سه شکل  -

 علیمٌ اِنَّ اهللَ       مفرد      

 ما تصنعونَ یعلَمُ اِنَّ اهللَ          جمله  

 فی الصفِاِنَّ التلمیذَ    شبه جمله  



 

 عش                                                          
 
 الدرس الثان

 

۳5 

 

 های اسم را خواندیم از جمله:ویژگیبرخی از تاکنون 

 «مفرد، مثنی، جمع»عدد اسم  -

 «مذکر، مونث»جنس اسم  -

 معرب و مبنی بودن اسم -

 جامد و مشتق بودن اسم -

------------------------------ 

 «نکره ،معرفه» :در این درس ویژگی دیگری از اسم را بررسی می کنیم

 .اسمی است که نزد شنونده، شناخته شده و مشخص است اسم معرفه:

 .اسمی است که نزد شنونده، ناشناخته و نامشخص است اسم نکره:

 .در عربی، اسم های معرفه شش گروه هستند که در شعر زیر آنها را می آوریم 

 م و موصول و اشارهالمعارف شش بُوَد، مُضمَر، اضافه           عَلَم، ذوال

 .معرفه هستند (متصل و منفصل)تمامی انواع ضمایر: (ضمیر)مُضمَر -0

 .و نقش فاعل را دارد (شناسه)به فعل که جزء ساختمان فعل است   

       متصل  

 .به هر سه نوع کلمه که آنها را متصل منصوب یا مجرور گویند   

 .مرفوع: که غالباً مبتدای جمله است       ضمایر

   منفصل               

 .منصوب: که غالباً مفعول جمله است                               

ساختمان فعل هستند، ضمایر متصل مرفوع نامیده می شوند زیرا نقش فاعل را دارند و فاعل ضمایر متصل به فعل که جزء * 

 الَمدَرَسةِ الى  واذَهَب .از نظر اعراب، مرفوع است

 «فاعل»ضمیرمتصل مرفوع                                             

 .کلمه متصل می شوندضمایر متصل منصوب یا مجبور ضمایری هستند که به هر سه نوع * 

 ـکِ        ـکَ     ـها                  ـه  -ه  این ضمایر عبارتند از:

 نا -ـکما                    ی       ـهما               ـکما      ـهما   

 ـکنَّ       ـهنَّ                ـکم      ـهم    
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 این ضمایر:

 .( و منصوبی اند چون مفعول از منصوبات استماند)اهللُ خَلَقَکُمفعول    دراتصال به فعل  -

 ممثال: کِتابَکُ   .وری اند چون مضاف الیه از مجرورات استمضاف الیه هستند و مجر   دراتصال به اسم  -

 + کم( مثل: الیکم)الی   .مجرور به حرف جر هستند و مجروری اند          دراتصال به حرف جر -

     .هستند پس منصوبی اند چون اسم حرف مشبهه از منصوبات است هاسم حرف مشبه  دراتصال به حرف مشبهه  -

 کُممثل: اِنَّ                                                      

 .ضمایر متصل منصوب یا مجرور گویند چون گاهی نقش منصوبی دارند و گاهی نقش مجروری ،لذا به این ضمایر* 

 ضمایر منفصل مرفوع که غالباً در ابتدای جمله اسمیه می آیند و نقش مبتدا دارند عبارتند از:* 

 انتِ        انتَ      هی          هو 

 نحنُ  -انا          انتما        انتما         هما          هما  

 انتنَّ     انتم           هن            هم

 هستند عبارتند از: + ...« ایّا»ضمایر منفصل منصوب که غالباً نقش مفعول را دارند و مرکب از دو جزء * 

 ایّاکِ    ایّاکَ           ایّاها          ایّاهُ    

 ایّانا -ایّای           ایّاکما        ایّاکما       ایّاهما        ایّاهما    

 ایّاکنَّ     ایّاکم          ایّاهنَّ           ایّاهم     

 )اسمی که مضاف شده به یک. که به یکی از انواع معرفه ها اضافه شده باشد است مُعَرَّف باالضافه، اسمی اضافه: -۲

 مضافٌ الیه معرفه(

ست، پس که معرفه بِأل ا« القرآن»کلمه کتاب اضافه شده به « کتابُ القرآنِ»ه است ولی در ترکیب مانند: کتابٌ که نکر

 در ترکیب های زیر معرفه باالضافه است:« کتاب»همچنین  است. کتاب هم معرفه شده

 کتابُ حسین   - کتابُکَ  

 ویژگی های اسم مضاف:

 .یعنی در حالت مضاف بودن ال نمی گیرد .ال نمی گیرد -

 .یعنی در حالت مضاف بودن نمی تواند تنوین هم داشته باشد .تنوین نمی گیرد -

 .یعنی در حالت مضاف بودن نون حذف می شود .نون جمع و مثنی  نمی گیرد -

 معلمی المدرسةِ                 معلمین + مدرسة  :مثال
   معلمو المدرسةِ         + المدرسة     معلمون

 .از سه نشانه زیر را باید داشته باشد اسم معرب یکینتیجه: یک 

 مضاف بودن - تنوین در آخر - ال در ابتدا
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 .بدیهی است دو نشانه از سه نشانه با هم در یک اسم جمع نمی شوند

 .یک از سه نشانه را نداشته باشد تواند هیچو نیز هیچ اسمی نمی

 نادرستند. چرا؟    -کتابُ  -الکتابُ التلمیذِ  -الکتابٌ  

 .شش گروه معرفه نباشد کنید: اسم نکره اسمی است که جزء دقت

 .نیز نکره است اسم تنوین دار به غیر از اسم خاصدقت کنید: 

 .ولی     محمّدٌ:  معرفه است چون اسم خاص است     .رَجُلٌ: نکره است

 د و...دماون ،ایران ،مانند: مریم کند. نام کسی یا جایی و... داللت می که بر است اسمی :«اسم خاص»اسم عَلَم  -3

 «مُعَرَّف بِأل»مانند: الکتاب  .ابتدایش باشد« ال»اسمی که  ذواالم: -4

 عبارتند از: اسم موصول: -5

 مَن  برای اشخاص

 ما    برای اشیاء عام )مشترک(

 

 مفرد:  الذی   موصول ها    

 اللذَینِ  -مثنی:  اللذانِ  مذکر  

 جمع:  الذینَ    

 خاص            

 مفرد:  التی 

 اللتَینِ  -مثتی:  اللتانِ   مونث  

 جمع:  الالتی 
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 :عبارتند از :اسم های اشاره -6

 دور: هُناکَ : آنجا به مکان   اسم اشاره 

 نزدیک: هُنا: اینجا  

 مفرد:  ذلک

 ...... خارج از کتابمثنی:  مذکر

 جمع:  اولئکَ 

 دور

 مفرد: تلکَ

 مثنی: ....  خارج از کتاب مونث

 جمع:  اولئکَ 

 اسم اشاره به غیر مکان

 مفرد: هذا     

 هذَینِ  –مثنی: هذانِ       مذکر    

 جمع: هؤالءِ      

 نزدیک

 مفرد: هذِهِ        

 هاتینِ  -مثنی: هاتان       مونث                 

 جمع: هؤالءِ      
 

 .روند نث و مذکر مشترک به کار میو اولئک برای مؤتوجه: هؤالءِ 

 اولئک معلماتٌ       -اولئک معلمونِ      هوالءِ معلماتٌ        /        -هوالءِ معلمونِ    


