
 ر مورد افعال ناقصهچند نکته د

ریز عربی داشتیم  چند وقتی بود که درسنامه های کوتاهی از جناب ولی برجی در باب نکات بسیار
چند نکته در مورد افعال ناقصه براتون  هم که بچه ها خیلی استقبال کردند و استفاده کردند امروز

 .مورد استفاده قرار بگیرد گذاشتیم از ایشون ان شا هللا که

 :درباره افعال ناقصه)کان، صار، لیس، أصبح، مادام، مازال(

 :افعال ناقصه در ابتدای جمله، مفرد می آیند اگر اسم آنها از نوع اسم ظاهر باشد
 کان المجتهدوَن ناجحینَ 
 کانوا المجتهدوَن ناجحینَ 

اگر اسم افعال ناقصه به صورت جمع غیر عاقل باشد، افعال ناقصه معموال مفرد مونث به کار 
 :می روند

 َلیسْت أخالقه جمیلة
ب  .تکون الکتُب نافعًة للطالا

این ضمایر  ناقصه نمی توانند بر سر ضمایر منفصل بیایند، بنابراین اگر فعل ناقص بر سر افعال
 :بریم بیاید، ضمیر را حذف می کنیم و فعل ناقص را به صیغه آن ضمیر می

حین حون: کانوا فالا  هم فالا
 نتظرینأنتم منتظرون: کنتم م

ات   اٌت: أصبحنا مجدا  نحن ُمجدا

 :تا آخر حذف می شود ۶حرف الف و یاء در ماضی افعال ناقصه از صیغه 
 کان)للمخاطب(: ُکنَت 
 لیس)للغائبات(: َلسنَ 

 منامادام)للمتکلم معل الغیر(: مادُ 



 :اگر خبر افعال ناقصه مشتق یا فعل باشد در عدد و جنس با اسمش مطابقت می کند

اُر ُمنصفینَ   صار التجا

اُر منصفاً صار   التجا

ابراین به این نکته درباره افعال ناقصه، بحث الزم و متعدی و معلوم و مجهول وجود ندارد، بن
 .توجه ویژه داشته باشید تحلیل و اعراب کنکور مهم در بخش

 :افعال ناقصه در وسط جمله با مبتدایی که قبل از خود آمده است مطابقت می کنند
 شباُبنا فائزون ماداموا مع القرآن
 شباُبنا فائزون مادام مع القرآن

 :می باشد. به این نکته در ترجمه توجه ویژه داشته باشید« لم یکن»معادل « ماکان»
 ماکان ُینفُق: انفاق نمی کرد
 لم یکن ُینفُق: انفاق نمی کرد

ا نتکاسُل: تنبلی نمی کردیم  ماکنا
 .لی نمی کردیملم نکْن نتکاسُل: تنب

 :فی أی عبارة لیس خطأ
 .لیسوا طالُبنا حاضرین-۱
 .أبیاته صارت مشهورة فی مجال فضل العلم-۲
 .لیس أنتم مدعوین لهذه المراسیم -۳
 .هم ناجحون ماداموا ساعیًا فی الخیر-۴

 :پاسخ
 سالم و سپاس



افعال ناقصه، اول جمله باید مفرد بیایند اگر اسمشان اسم ظاهر باشد. پس باید )لیس(  ۱در گزینه 
 .باشد

خطایی وجود ندارد. أبیات جمع غیر عاقل است پس فعل ناقص باید مفرد مؤنث به کار  ۲در گزینه 
 .رود

ضمایر منفصل  ضمیر منفصل بیاید. هرگاه افعال ناقصه بر سرلیس نمی تواند بر سر  ۳در گزینه 
 بریم)لستم( بیایند آن ضمیر را حذف کرده و ضمیر متصل آن را به کار می

هم چون خبر افعال ناقصه به صورت مشتق آمده پس باید با اسمش در عدد و جنس  ۴در گزینه 
 (ساعینمطابقت کند)ساعیاً 

 :چند نکته در مورد افعال ناقصه نویسنده
 «ولی برجی»

 منبع : دانشگاه تهرانیا


