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 «بسمه تعالی»
 جزوه سال اول دبيرستان برای آنهايی که اين پايه را تمام کرده اند 

دانش آموزان گرامی بايستی در مورد علت آموزش زبان عربی و چرايی آن را در دوره دبيرستان ،به خوبی فهميده و با 
قی ترنن و ادبی ترنن کتابها که قرآن عالقه و پشتکار وافی در اين عرصه پا پيش گذارند،ودر ضمن ما مي دانيم که  أخال

 کرنم و نهج البالغه باشند در اين زبان هستند.
                              ياد آوری   :درس اول

 مونث                                                     مذکر      صرف فعل ماضی:
 ذهب ت)رفت( هی)للغائبة( 4                     )رفت(    ذهب   ُهو :)للغائب(مفرد 1            

 )رفتند دو نفر(  تاذهب   هما)للغائب ت يِن( 5                 )رفتند در نفر(اذهب هما: )للغائب يِن(مثنی2  غائب     
(جمع 3              د نفر()چنن  ذه ب  ن  هُ )للغائبات(6     ا )رفتند،چند نفر(         و ذهب  ُهم: )للغائِبين 

 مذکر                                           مونث                    
 )تو رفتی(                           تِ ذ هب  أنتِ )للمخاطبة( 11              )تو رفتی( ت  ذ هب أنت  :)للمخاطب(مفرد  7            

 )شما دو نفررفتيد(                  ُتماذ هب  أنُتما )للمخاطب ت يِن(11     دو نفررفتيد()شما ُتماذ هب أنُتما:)للمخاطب يِن(مثنی  8 مخاطب   
(جمع 9              شما چند نفر رفتيد( )ُتن  ذ هب  أنُتن   )للمخاطبات(12   )شما چند نفر رفتيد ( مذ هبتُ  أنُتم: )للمخاطِبين 

 
 
 : )رفتيم( ناذ هب نحنُ مع الغير:    14               )رفتم(       تُ ذ هب أناوحدة:  13متکلم       

    
 صرف فعل مضارع:

 مذکر                                        مونث                         
 4            )للغائبة( هی ت ذهُب: )او می رود (4مفرد)للغائب(:هو يذهُب)او می رود(              1        
 )للغائب ت يِن(هما ت ذهباِن:) آن دو می روند (5    مثنی)للغائبيِن(: هما ي ذهباِن)آن دو می روند(  2غائب   
)آنها می روند( 3         (: ُهم يذهبون  : )آنها می روند(6        جمع)للغائِبين   )للغائبات( ُهن  ي ذه بن 

 
 ِإجعال ،إجعلی ،إجعلن  { و نهی}التحزن ،ال تقربا }ه بمضارع،امري ،)ماضفعل:عزنزان ما بايد در شناخت نوع فعل،، 

صرف فعل و معنای آن و اشتباهی نداشته باشند يعنی بدانند که به طور مثال؛ )ذهبوا( فعل ماضی است  در التقربن  {
صيغه سوم ومعنای آن مردان رفتند هست.

و ديگر اينکه نوع امر های آورده  هست نکته :الزم هست دقت شود که در أمر و نهی نوع جزم فعل ها باهم متفاوت
شده متفاوت هست الزم هست دقت شود و برای آگاهی دقيق در جزوه سال دوم خواهد آمد .

  طالب يِن « رفع»}طالباِن مثنیکتاب{،}طالب،طالبة)مفردامی در مقطع راهنمايي با عدد اسماسم : دانش آموزان گر_
طالِبين  «_رفع»}طالبون  ،جمع و انواع آن جمع مذکر سالم«{نصب و جر» طالبت ينِ « _ رفع» طالبتاِن «// نصب و جر»
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ِِ {  ،جمع مونث سالم «{نصب و جر » ( و همچنين باجنس اسم )مذکر و مونث( آشنا  }ُکُتب{و جمع مکسر }طالباُت
شده اند.
متفاوت است آنطور  :الزم است دانش آموزان گرامی به اين نکته توجه داشته حالت های اعراب در اسم معرب 1نکته

 ( 85ص  8که در عدد اسم مشاهده می شود . )ر. ک به درس 
:توجه شود که نوع جمع ها متفاوت است يعنی از هر اسم مفردی نمي توان جمع ساخت. 2نکته 

  ) حرف :و با انواع حروف مانند؛حروف جر )فی،إلی و...( حروف استقبال )سين و سوف ( حروف جزم ) الی نهی
 ...أنت تحرُس المال ( و وحرف حاليه)العلُم يحرسک و (حروف عطف)واو،فاء  ) الی نفی ( حروف ندا )يا ( حروف نفی

آشنا شده اند .
نمی روی / ال  نکته :الزم هست اين نکته دانسته شود که معنای حروف با هم متفاوت هست بطور مثال؛ال تذهُب:

: نرو تذهب

استثنائيه )  )ما اسُمک؟ (. استفهاميه  )يا سابغ  النِ عِم (، ندائيه )الطفُل ذهب  ( يه، اسم)ذهب  الطفُل(انواع جمله : فعليه
.دا جمله انشائيه هم گفته می شود و در ضمن به جمله های امر و نهی و نآشنا هستند ال تعبدوا أال  هللا  ( 

 .     .  ضروری است هاتنکته :الزم هست دانش آموزان گرامی توجه داشته باشند که دانستن اين حال   
ً     رفع ُ ٌ        جر   ِ   ٍ         جزم                                               نصب    

نصب در اسم )کتابًا _مجلًة ( و در فعل ) أن يذهب  ( / رفع در اسم ) طالٌب _طالباِن _طالبون  _طالباُت ( و در فعل 
_ يذهبن  ( /  جر تنها در اسم ) کتاٍب _ الکتاِب ( / جزم تنها در فعل ) ال تذهب _ التذهبا ) يذهُب _ يذهباِن _ يذهبون  

 _ التذهبن  ( 
نکته :دقت شود مثالهابصورت دقيق آورده شده تا چيزی باقی نمانده ،البته ذکر يک نکته الزم هست چون اين جزوه 

نده و مورد بررسی قرار گرفته در ايجا آورده شده است بطور برخی نکاتی که در دروس بعدی خوابرای سال دوم تهيه شده 
 .آورده است  5البته در صفحه مثال؛جزم و انواع آن که در درس هشت هست اينجا آورده شده است 

ل (کلمات  و نوشتن نقش آنها اين مطالب گفته شده تا اين مسأله دانسته شود که دانش آموز در حرکه گذاری ) شک 
ِ .دانش آموزان گرامی توجه دارند که کلمه نهايت دقت را ر  فعات کند ،بطور مثال در جمله ؛ ق رأت ِ الطالبةُ  القرآن  فی الص 

البته بحث های جمله فعليه و }الطالبة{فاعل است مرفوع، کلمه }القرآن{ مفعول منصوب و کلمه }الصف{ مجرور است . 
آنجا چيزهايي را بيان خواهيم کرد که در درس اول جاطي برای  خواهد آمد و ما در 11و 9جمله اسميه به ترتيب در درس 

 آنها نيست .
در جايی ی نکته :کلمه }ق رأت{ بااينکه فعل است اما کسره گرفتن آن عارضی هست يعنی اصالت ندارد و کسره عارض

قرار  ال تکتِب الرسالة  {}  دارای سکون بوده يا جزم مي آيد که کلمه مابعد دارای } ال { باشد وحرف آخر فعل ماقبل آن
 گيرد .

صيغه صرف کرده وصيغه و معنای آنها را  14:بايستی دانش آموزان گرامی ضماير منفصل مرفوعی را در  ضماير
 ( 6هو}او مرد { / هما "ان دو مرد /هم } آنها مردان {/ هی } او زن { ...  .  )ر .ک به قواعد درس  بدانند .
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اره در سطح شما عزنزان به دو دسته نزديک و دور تقسيم می شود . دسته اول )نزديک( اسم های اشاسم های اشاره : 
برای مذکر و مونث{      //    هذه }اين –مثنی مذکر { /هوالء }اينها  –هذ يِن }اين ها –مفرد مذکر { /هذاِن –: هذا }اين 

برای مذکر و مونث { .      دسته دوم )دور(: –ها  مثنی مونث {/ هوالء }اين–هات يِن } اين ها  –مفرد مونث  { /هاتاِن –
جمع برای –مفرد مونث { /اولئک }آنه –جمع برای مذکر و مونث  { // تلک  }آن –مفرد مذکر{ /اولئک }آنها –ذلک }آن 

 مذکر و مونث { .
ند يعنی حالتهای نکته :ذکر دو نکته در اينجا الزم است يکی اين هست که مثنی ها در اسم اشاره نزديک ، معرب هست

که مثنی ها در اسم اشاره دور آورده نشد چون در دوره دبيرستان کاربرد رفعی و نصبی و جری متفاوت هستند .دومی اين
 .  ندارند

نکته اخری که به نظر می آيد به آن دقت شود اين است سعی شود معانی دروس را خود دانش آموزان نوشته و تنها از 
 ته شود چرا که اصل در فهم متون عربی دانستن معنی هست .معلمان گرامی کمک گرف

 مجرد و مزند بودن فعل درس دوم :
استفاده - 3آشنايي و فهم معانی فعل های مزند  .-2به دست آوردن معانی جديد  . -1فوايد آموختن باب های مزند: 

رايج در زبان فارسی .  ي با کلمات مزندآشناي-4ده اند .   از فرهنگ های لغتی که بر اساس رنشه ی سه حرفی تنظيم ش
 خواهم کرد .{  ی تک تک اين فوائد را يادآور   3و  2}بنده در ضمن توضيح قواعد درس  توانايي بيشتر در ترجمه .- 5

 سه بابی که در اين درس آمده : 
 باب              ماضی              مضارع                  أمر                  مصدر

   
 إفعال            أفع ل                 ُيفِعُل                    أ فِعل                 أفعال  

م                 ُيکِرُم                   أ کِرم                  إکرام                    أکر 
 

ُل          )ت فِعلة(ف عِ ل                  تفعيل            تفعيل             ف ع ل                   ُيف عِ 
 ب ل غ                   ُيب لِ ُغ                    ب لِ غ                   تبليغ                  
ی                ز کِ                    تزکية                   ی                 ُيز کِ   زک 

 
 (             ُمفاعاة –ِفعال (     فاع ل                 ُيفاِعُل                فاِعل                ُمفاعلة  )ِفعال مفاعلة)

 کات ب                 ُيکاِتُب                کاِتب               ُمکاتبة    )ِکتاب (                  
 ُمناجاة                ُيناِجي                 ناجِ      ناجی                             

  نکته ها :
تمام باب های ثالثی مزند قياسی) دارای فرم و وزن ( هستندأما باب های ثالثی م                                                                                                    جرد سماعی می باشند يعنی  : 1نکته 

راجعه نمود بطور مثال؛ م مضارع آنها بايد به فرهنگ لغتدارای قانون و قاعده مشخص ندارند و برای شناخت مصدر و 
 . کُتُب  ( و مصدر آن ؛ذهاب ،ذهوب يعنی در مضارع حرف پيش ا                                                                                                    ز آخر آن ضمه است ) ي     کت ب  : ـــــــُــــ
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 مصدر ( –جلوس )نشستن  -إجِلس) بنشين (  -ي جِلُس )می نشيند (  -:فعل در ثالثی مجرد :  جلس  )نشست (2نکته
)نشاند( ُيجِلُس )می نشاند( أجِلس) بنشان ( إجالس ) نشاندن فعل در ثالثی مزندباب إفعال: أج  مصدر (            –ل س 

 :مالک تشخيص مجرد و مزند بودن فعل، فقط صيغه اول ماضی آنهاست . 3نکته 
نکته : در زبان عربی هر فعلی می تواند به باب های متفاوت برود که معنای متفاوت پيدا خواهد کرد پس بايد به باب 

ل مش : ياد گرفت  / استعلم  : پرسيد .ه ل م  : ياد داد / ت ع  ِلم  : دانست /أعل مش : فهماند / ع   ای آن توجه کرد ؛مثال: ع 
 ) الف (  .  عين الفعل ( مفاعلة ر: اين سه باب هر کدام يک حرف زايد دارد باب إفعال) همزه ( تفعيل ) تکرا 4نکته 
نی متعددی دارند و برای يادگيری آنها الزم هست به کتاب صرف ساده حوزه مراجعه باب های ثالثی مزند معا: 5نکته 
 کرد .
فرود آمد يا  –رد (}رفت ج: ذهب  و ن ز ل  )ثالثی ممتعدی ساز( : معانی باب إفعال: گذرا کردن فعل ناگذر )باب6نکته

ل ناُه فی ليلِة القدر :ما  دن بصورت يکباره()فرستافرود آورد  –أنز ل   )ثالثی مزند (} برد  –نازل شد  {   // أذهب   { . إن ا أنز 
 يکباره نازل کرديم .ه قرآن را در شب قدر ب

ن ز ل  )ثالثی  –: ن ز ل  )ثالثی مجرد( نازل شد -)باب متعدی ساز ( : معانی باب تفعيل : گذرا کردن فعل ناگذر 7نکته 
لنا الذِ کر   : ما قرآن را ادرنجی هم در و معنای ت )فرستادن بصورت تدرنجی( مزند ( نازل کرد ين لحاظ شده است .}إِنا ن ز 

 سال نازل کرديم.{ 23بصورت تدرنجی در طی 
: بعضی فعل ها ی متعدی وقتی به يکی از اطن دو باب می روند دو مفعول می گيرند : مثال: ف هم  الت لميُذ 8نکته 

  ل ُم الت لميذ  الدرس  : معام درس را به دانش آموز فهماند .الد رس  : دانش آموز درس را فهميد / أفهم  المع
أنصت  –أسرع  –أفاق  –برخی فعل ها با اينکه در باب إفتعال هستند اما الزمند ؛و آنها عبارتند از : أفلح  -11نکته 

 أسلم . –أفطر  –أناب  –أشفق  –أقبل  –
:کات ب  عليٌّ و حسٌن الرسالة  : علی و حسن با مشارکت هم  :معانی باب مفاعلة : برای مشارکت آورده می شود 9نکته  

 استفاده می شود .{« با » ديگر نامه را نوشتند .} چنان که لحاظ شده در معنای باب مفاعلة از حرف 
}اگرفعل دارای ضمه و حرف پيش از آخر آنها کسره گرفته است. ةهرسه باب گفته شده حرف مضارع: در 11نکته 

ار حرف باشد قاعده بااليي اجراء می شود ولی اگر کمتر يا بيشتر از چهار حرف باشد حرف مضارعة ماضی دارای چه
  مفتوح است .{

و همزه قطع است چون همزه زايد در مضارع به خاطر ثقالت در گفتار  :همزه أمر در باب إفعال دارای فتحه 11نکته 
 شود :  حذف می شود اما در ساختن أمر اصل فعل در نظر گرفته می

اما فعل أمر از   کِرمُ تُ  ف همزه زايد به خاطر ثقالت   ُتأ کِرُم       بعد از حذ  اصل مضارع آن        در مثال : أ کرم  
م   ُتأکِرُم         أ کِرم  . تاء  -ُتأکِرُم ) هنگام ساختن أمر –هنگام ساختن مضارع –در اصل مضارع ( ُيأ کِرُم  –) أ کر 

پس همزه در اصل فعل موجود هست پس همزه  –أکِرم  –ده و آخر فعل ساکن می شود پس می شود مضارعة حذف ش
 قطع بوده و در هر جا بيايد خوانده می شود . 

: اما در أمر باب تفعيل و مفاعلة همزه أمر آورده نمی شود چون فعل بدون همزه هم خوانده می شود ديگر  12نکته
 أمرش      کاِتب      لِ ُغ      أمرش       ب لِ غ    //    ُتکاِتُب    نيازی  به آن نيست .      ُتب  
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 ذه ب            ِإذهب . .ورده می شود که ابتدا به ساکن باشد  : ت ذهبُ آ} همزه أمر در جايي 
 قواعد درس سوم : 

ل   -1 ل م  ( مضارع: ي ت ف ع ُل )ي ت ع  لُّم ( .باب ت ف عُّل :ماضی :ت ف ع ل  )ت ع  ل م ( مصدر : ت ف عُّل )ت ع   ُم ( أمر: ت ف ع ل )ت ع 
 : ت کاُتب )ت کاُتب (.(مصدرأمر:ت فاع ل )ت کات ب کات ُب ()ي ت  ي تفاع ُل ت کات ب  ( مضارع :: ت فاع ل  )تفاعل: ماضیباب -2
ب  ( مضارع :ي فت ِعُل )ي کت ِسُب( أمر :إفت  -3 )إکت س   ِعل )إکِتساب( مصدر :إفتعال )إکِتساب ( .باب افتعال : ماضی :إفت ع ل 
ِلب ( مصدر: إنقالب)إنقالب ( .-4 ِلُب ( أمر:إنف ِعل )إنق   ِ ِعُل )ي نق  ل ب  ( مضارع: ي نف   باب انفعال:ماضی:إنف ع ل  )إنق 
(مضارع:ي ست فع ُل)ي ست خِرُج(أمر باب إستفعال -5 )إست خر ج  ِجِل):ماضی:إست فع ل  ست فع  عال:إسِتخراج.(مصدر:إستفإست خرا 

 نکات قابل توجه: 
ا شکستم پس قلم هم أثر  -1 ر  : قلم رچهار باب اول برای غالبًا برای مطاوعه)أثر پذيری( می آيند : ک سرت س  ُ القل م  فان ک 

 شکسته شدن را قبول کرد .
ه باب هايي که در چهار باب اول هر کدام فقط در أولين صيغه ماضی دارای دو حرف زائد دارند با اين تفاوت ک -2

هست در مضارع بعد از افزودن حرف مضارعة و مضموم کردن حرف آخر تغييری در آن دو «ت»أول آنها حرف زائد 
 ت فاع ل  در مضارع : ي ت فاع ُل     می شوند .     //       پيش نمی آيد : ت ف ع ل  در مضارع : ي ت ف ع ُل 

وجود دارد بعد از أفزودن حرف مضارعة و مضموم کردن حرف « إ»د در باب هايي که در اول آنها حرف زائ -3
ِعُل   می شوند .   آخر،پيش از آخر هم کسره می گيرد  ِعُل      //     إنف ع ل  در مضارع: ي نف   :إفت ع ل  در مضارع: ي نف 

يک طرفه  علةفاباری مشارکت و همکاری می آيند .البته مشارکت در باب م« تفاعل»و « مفاعلة»دو باب -4
هست)يعنی يکی فاعل و ديگری مفعول هست( ولی مشارکت در باب تفاعل دو طرفه هست.)يعنی يکی فاعل و ديگری 

وقوع فعل نقش دارند ( پسنتيجه می گيرنم که  معطوف به فاعل هست ،به عبارت ديگر مفعول ندارنم و هر دو طرف در 
ند و فعل هايي که در بابتفاعل هستند معمواًل الزمند .و در ترجمه فعل فعل هايي که در باب مفاعلة هستند معمواًل متعدي

 استفاده می شود .« باهمديگر و... -با يکديگر»و در ترجمه فعل های باب تفاعل از « با»های باب مفاعلة از 
  هستند الزم يعنی ناگذر هستند . إنقلب  :دگرگون شد ،متغير گشت . «إنفعال»فعل هايی که در باب  -6
مضارع  -زبان عربی چون زبان حرکات هست بايد دقت نمود که در بعضی جاها تغيير يک حرکت نوع فعل)ماضی -7
ُموا )ماضی (  –  إحت ِرُموا )إمر ( .  –أمر ( را تغيير می دهد؛مثال : إحت ر 

 ين هست که مابا مشکل مواجه می شويم راهکار آن ا« إنفعال –إفتعال »گاهی در تشخيص فعل ها در باب های -7
اب إنفعال با يک فاصله می آيند؛مثال : إنتشر  ئد پشت سرهم أما در بافتعال حروف ز إدر نظر داشته باشيم که در باب 

 )افتعال ( إنقلب  )إنفعال( می باشد .
 فعل هايي که در باب إفتعال هستن غالبًا الزمند أما در موادی بصورت متعدی می آيند : إفتتح: گشود /-8

: برگزندز  : غنيمت شمرد ./إختزن: ذخيره کردإنته  ) متعدی هستند ( ./إنتظر:انتظار کشيد ./إت بعش:پيروی کرد/إختار 
تاء زايد باب افتعال به ) ط( ظ ( باشد و به باب افتعال رود -ط-ض-در باب أفتعال اگر فاء الفعل کلمه ) ص-9

ز(  -ر -ذ -.  اگر فاء الفعل کلمه )د) إصطالح ( إصطلح   –ـــــ  می شود اصتلح  ــــــــــــــــــ –تبديل می شود ؛مثال: صلح  
.    ) إزدواج ( إزتوج   ــــــــــــــــــــــــــ  می شود  ازدوج   –باشد وبه باب إفتعال رود تاء زايد باب افتعال به ) د(تبديل می گردد؛زوج  
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تاء زايد باب افتعال به ) ت(تبديل شده و در آن ادغام می شود ؛  أ( باشد وبه باب إفتعال رود-اگر فاء الفعل کلمه )و 
  إوتحد    ــــــــــــــــــــــ   إت حد  ) ات حاد( –إئتخذ  ـــــــــــــــــــــــ إت خذ  ) إت خاذ (  .  وحد   –أخذ  
حذف می شود 9و مخاطب -5-4حرف زايد تاء از فعل مضارع در صيغه های ) « تفع ل -تفاعل»گاهی در باب -11

وح ) سوره قدر ( فعل در اصل   ت ت ن ز ُل بوده يک تائ از آن حذف شده است .  –؛ مثال : ت ن ز ُل المالئکُة و الر 
استراق مصدر باب افتعالند نه  -استناد -استتار–استواء  -البته بايد توجه داشت که کلماتی از قبيل: إستماع-11

  می باشد به باب استفعال مشابهت يافته اند .« سين»لفعل آنها حرف استفعال ، ولی چون فاء ات
امر از لحاظ ظاهری يکسان  12و  9و  8ماضی با صيغه های  6و 3و2در باب تفاعل و تفع ل صيغه های -12

دانش آموزان   –هستند أما از لحاظ معنا متفاوت می باشند بايد دقت کرد به طور مثال : الطالباِن تعل ما  القاعدة  : ماضی 
 قاعده را ياد بگيرند ای دانش آموزان –قاعده را ياد گرفتند .  تعل ما  القاعدة  يا طالباِن : أمر 

می آيد : إست خر ج  : « درخواست و طلب »برای  باب استفعال تنها بابی است که دارای سه حرف زائد هست و اين باب 
« إستفعال»غالب فعل هايی که درباب  استفاده می شود و« خواستن »فعل يعنی در معنای آنها از خواست که خارج کند ،

 می باشند. « متعدی»هستند 
ثالثی مزند هست و « استغفر»ثالثی مجرد و «غفر  »وجود دارد ؛ از لحاظ لفظ « إستغفر  » و « غفر  »تفاوتی ميان  -13

  می آيد .« خواستبخشش »به معنای « و استغفر« بخشيد»به معنای « غفر  »از لحاظ معنی 
هست( پيدا می « الف  –ياء  –واو » گاهی در ميان دروس أفعالی معتل )فعل هايی که يکی از حروف إصلی آن 

شود که دانش آموزان گرامی الزم هست در صرف و ساخت فعل مزند از آنها بايد نهايت دقت را داشته باشند  در حالی 
 است . سوم بيان شده  که بحث فعل معتل و انواع اعالل آن در سال

 إرادة .  –أِرد  –ُيرنُد  –در باب إفعال : أراد  « أری »صرف فعل  -14
اسم فاعل مجرد  اشتباه گرفت؛مثال: خاِلق صديق ک بحسِن الخلِق :با دوستت به نبايد فعل أمر باب مفاعلة را با -15

 ق کل  شیٍء : خداوند آفرنننده همه هستی هست .خوبی رفتار کن ) که فعل خاِلق أمر در باب مفاعلة بوده ( هللُا خالِ 
در اين باره  8)آخر فعل أمر هميشه ساکن بوده ، در حالی که آخر اسم فاعل بايد متحرک باشد إن شاء هللا در درس 

 (. 8سخن خواهيم گفت . ر ک د 
استقام  )  -باه گرفت ؛مثال : إستفاد  قام ( به باب استفعال رود نبايد آن را با باب افتعال اشت –اگر فعل معتل) فاد  -16

 در باب استفعال( استمع )در باب افتعال ( هست .
مفاعلة ( ت عاوُنوا )  –)مضارع  اشتباه گرفت؛مثال: ُيعاونون  « تفاعل »را با ماضی باب«مفاعلة »نبايد مضارع باب  -17

 تفاعل ( .  –ماضی 
لِ  )أمر  گاهی حرف آخر فعل معتل در صيغه أمر حذف می شود-18 نبايستی آن را با فعل مجرد قاطی کرد ؛مثال :ص 

 مجرد ( .–باب تفعيل ( ح ب  ) ماضی  –
چنانکه در تست های کنکور ديده می شود أمر باب إفعال در گزننه های طراحان کنکور زناد  هست ؛مثال:در -19
  ديده می شود . « بيندازند»أفعال به معنای أمر باب « ألقو»کلمه « ال ت قُتلوا يوسف  و ألُقوُه فی البئِر » عبارت

 جامد و مشتق ( –) قواعد  1درس چهارم عربی 
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 بحث جامد و مشتق فقط در اسم قابل بحث هست . 
 جامد:اسمی است که از کلمه ديگر گرفته نشده و يا رنشه ی فعلی نداشته باشد مانند: قلم،شجرة، انقالب .   

 جامد غير مصدری . -2ری جامد مصد -1جامد بر دو نوع است: 
اسمی که می توان از آن مشتق ساخت) يعنی ما برای ساخت اسم فاعل  و اسم مفعول مجرد از فعل  جامد مصدری:

مزند(جامدند  چون  –مجرد استفاده کرده و خود فعل مجرد از مصدر  ساخته می شود ( ولی خود مصدر ها )مجرد 
 . ،ُحسن،إکرام، ايمان، جلوس ، اجتماع  )کشت ن(ال: قتلجامد مصدری گونند ؛مث امصدرند که به آنه

                                               ختم شوند معمواًل جامد مصدری هستند. ) ضرب) زدن ( « يی  –ش  –ت ن  -د ن» کلماتی که در ترجمه فارسی به -
 ) زنبايی ( .  )کوشيدن( علم )دانش ( اسلوب) روش ( جمال أکل )خوردن( مجاه دة

 :هر جامدی که مصدر نباشد .مثال: رجل ، دفتر ،قلم . جامد غير مصدری 
مة،عليم که از أما مشتق  : اسمی که رنشه فعلی داشته و يا از کلمه ديگری گرفته شده باشد ؛مثال: عالم،معلوم ،عال 

 گرفته شده اند . « ِعلم »مصدر 
  : ارتند از مشتقات هشت نوع هستند که عب

اسم آلت  -8اسم زمان  -7اسم مکان  -6اسم تفضيل  -5اسم مبالغه -4صفت مشب هه -3اسم مفعول-2اسم فاعل -1
 و ابزار . 

واقع شده است  : اسم فاعل به کننده کار و اسم مفعول به کسی يا چيزی که کار روی آناسم فاعل و مفعول  2و 1
 فاِعل . م فُعول می آيند :  اگر فعل ثالثی مجرد باشد ،بترتيب بر وزن داللت دارد ؛

 اسم فاعل کت ب     
 اسم مفعول

 کاِتٌب 
 م کُتوبٌ 

 نويسنده 
 نوشته شده 

ر      ک   اسم فاعل ش 
 اسم مفعول

 شاِکٌر 
 م شُکورٌ 

 شکرگزارنده 
 مورد شکر قرار گرفته 

 
ند (باشد اسم مفعول آن معتل ثالثی مجرد،أجوف يايی )که در سال سوم به صورت دقيق خواهيد خوااگر فعل :1نکته -

 می آيد :   « م ِفيل »به شکل 
ِبيع     :اسم فاعل  :   باِئعٌ باع  )ب ي ع  (   / اسم م فعول :  م 
ي ن  (   م ِدين  / اسم مفعول :     اسم فاعل :  داِئنٌ دان) د 
ن د  (    اسم فاعل :  زاِئٌد     /   اسم مفعول : م ِزند .زاد  ) ز 

 می آيد :« م فِعی  »ئی باشد ،اسم مفعول آن به صورت اثالثی مجرد،ناقص ياگر فعل :2نکته - 
 اسم فاعل : راِضی   / اسم مفعول : م رِضی  . -ر ِضی  
  .اسم فاِعل : هاِدی      /  اسم مفعول : م هِدی   –ه دی 

 اسم فاعل و مفعول ثالثی مجرد از فعل ناقص واوی  نيز به صورت زنر می آيد :  :3نکته -
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ع و  (  اسم فاعل : داِعی   / اسم مفعول : م دُعو  )پس از ادغام(   دعا )د 
تُلو    )پس از ادغام(   ت ال )ت ل و  ( اسم فاعل : تاِلی       / اسم مفعول : م 

 اسم فاعل و مفعول ثالثی مجرد  واوی بصورت زنر می آيد : :4نکته -
ل  ( اسم فاعل: قاِئل   ) ق و    ول .م قُ (   به خاطر ثقل )                       : مقُوول / اسم مفعول  قال 

ن  ( اسم فاعل : صاِئن /  اسم مفعول: م صُوون  و   م ُصون . (به خاطر ثقل )                      صان  )ص 
ف  ( اسم فاعل: خاِئٌف / اسم مفعول : م خُووف    و  ) خ    م ُخوف .     (به خاطر ثقل  )                        خاف 

لة ( اشتباه نکرد با اينکه :5نکته - بايد دقت نمود که در ترجمه وحرکه گذاری و معنای اسم فاعل با فعل أمر )باب ُمفاع 
 می دانيم آخر أمر ساکن ،ولی آخر اسم هيچ گاه ساکن نيست . 

 :]در تجزنه کابرد دارد[( دشرح زنر هستند )يعنی متصرفن اسم فاعل و مفعول هر يک دارای شش صيغه به:6نکته -
 اسم مفعول                        اسم فاعل                        

  
 مذکر

  کاِتبٌ  مفرد 
 مونث

  کاِتب ةٌ  مفرد
 مذکر

  م کُتوبٌ  مفرد
 مونث

 م کُتوب ٌة  مفرد
 کاِتباِن  مثنی

 کاِتب ينِ 
 ِن کاِتب ت ا مثنی

 کاِتب ت ينِ 
 م کُتوباِن  مثنی

 ب ينِ مکتُ 
 م کُتوبتاِن  مثنی

 م کتوبت يِن 
 م کُتوباتٌ  جمع ون  م کُتبُ  جمع کاِتباتٌ  جمع کاِتُبون   جمع

،فقط 7نکته - ،دخل  ،خرج  ندارند.مانند: ذاِهٌب ،خاِرٌج « اسم مفعول »دارند و « اسم فاعل»:فعل های الزم ،مانند: ذهب 
متعد ی نموده و سپس اسم مفعول بسازنم ول بسازنم بايد ابتدا آنها را ،داِخٌل .اگر بخواهيم از اين فعل ها اسم مفع

 م ذهوٌب به )برده شده (               .مانند: ذهب  )رفت(             ذهب  به )او را برد (
 )داخل شده ( م دُخوٌل به                 )او را داخل کرد (دخل  به           )داخل شد( دخل

ابتدا اولين صيغه مضارع معلوم آن باب را بدست می فعول از ثالثی مزند بصورت زنر ساخته می شود : اسم فاعل وم
نگاه اگر آآورنم،سپس حرف مضارعة را از ابتدای آن حذف می کنيم و به جای آن يک ميم مضمومه) ُمـ (می گذارنم،

(می دهيم و اگر اسم مفعول خواستيم عين الفعل را ـــــــــ (را کسره )ــــــــِــاسم فاعل خواستيم عين الفعل) حرف پيش از آخر 
ن  »می دانيم که مفتوح ) ــــــ ــــ ( می گردانيم . می باشد « ُيحِسُن »اولين صيغه مضارع آن ، فعل ثالثی مزند است« أحس 

ن ــــــــــ مو » ُمحِسٌن ـــــــــ  احسان کننده / اسم مفعول آن » پس اسم فاعل آن   رد احسان قرار گرفته ، هست .ُمحس 
 اسم فاعل است خر ج  

 اسم مفعول 
 ُمست خِرٌج )استخراج کننده(
 ُمست خر ٌج )استخراج کننده(

ب    اسم فاعل إکت س 
 اسم مفعول

 ُمکت ِسٌب )کسب کننده ( 
ٌب )کسب شده(  ُمکت س 

ش می آيد؛به عنوان مثال آنهايي که گاهی در ساخت اسم فاعل و مفعول از فعل های مزند معتل تغييراتی پي -7نکته
 ذکر می شود :  ها دارند بعضی بيشتری  کاربرد

 إستجاب  ـــــــــ ي ست جيُب ــــــــــ )اسم فاعل( ُمست ِجيٌب  )اسم مفعول ( ُمست جاب .
 نادی   ـــــــــ  ُيناِدی ـــــــــ )اسم فاعل( ُمناِدی   )اسم مفعول ( مناد ی .

 ُيِرنُد  ــــــــــ  )اسم فاعل( ُمِرند   )اسم مفعول ( ُمراد .   أراد  ـــــــــ 
 يغه اسم فاعل و مفعول آن از لحاظ ظاهری يکسان می باشد :به باب إفتعال رود، صهرگاه فعل أجوف  -8نکته 
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 إحتاج   ـــــــــ  ي حتاُج ــــــــ )اسم فاعل( ُمحتاج  )اسم مفعول ( ُمحتاج . 
 های فوق الزم هستند اسم مفعول آنها کاربرد ندارد . توجه : البته فعل

 اسم فاعل و مفعول ثالثی مزند نيز همچون ثالثی مجرد دارای شش صيغه به شرح زنر می باشد :  -9نکته 
 اسم مفعول                        اسم فاعل

 
 مذکر

  ُمب لِ ٌغ  مفرد 
 مونث

  ُمب لِ غةٌ  مفرد 
 مذکر

بٌ  مفرد   ُمکت س 
 نثمو 

ب ةٌ  مفرد  ُمکت س 
 ُمب لِ غاِن  مثنی 

 ُمب لِ غ ينِ 
 ُمب لِ غ تاِن  مثنی 

 ُمب لِ غ ت ينِ 
ب اِن  مثنی  ُمکت س 

ب ينِ   ُمکت س 
ب تاِن  مثنی  ُمکت س 

ب ت ينِ   ُمکت س 
ُبون   جمع ُمب لِ غاتٌ  جمع ُمب لِ ُغون   جمع ب اتٌ  جمع ُمکت س   ُمکت س 

و ) ــــ ـ يِن ( نشانه نصب و جر و همچنين در « رفع »باشيم که در اسم مثنی ) اِن ( نشانه  بايد توجه داشته-11نکته 
و در جمع مونث سالم ) اُت ( نشانه  «نصب و جر») ــــــِــــــ ين  ( نشانه و« رفع »مذکر سالم ) ون  ( نشانه اسم جمع 

 می باشد .  «نصب و جر»و ) اِت ( نشانه « رفع »
لش هر  -11نکته  و عين الفعلش يائ) ی( باشد ،اسم فاعل و اگر عين الفعلش الف)ا( « ميم مضموم»اسمی که او 

 باشد، اسم مفعول هست .   استجاب  ـــــــــــ   ي ستجيُب  ـــــــــ اسم فاعل ) ُمست ِجيٌب ( اسم مفعول ) ُمست جاٌب ( .
لة »يعنی «فاعل  »مصدر باب -12نکته  لش ميم مضموم) ُم ( دارد و عين الفعلش نيز مفتوح می با اينکه او  « ُمفاع 

 است .« جامد مصدری »باشد ولی اسم مفعول ومشتق نيست بلکه 
 :اسمی مشتق که بردارنده صفت و حالت ثابت و دائمی داللت دارد . صفت مشبهه-3

 مهمترنن اوزان صفت مشبهه از فعل ثالثی مجرد ،به قرار زنر است :
 صالح . –ماهر  -جاهل-قادر-نشمند (فاِعل: عاِلم )دا-1
 .رب  -ر طب  –شيخ  –سهل  –ف عل : صعب -2
ن  -3 س  ل ف  –ب ط ل  –ف ع ل : ح   جانشين ( ي ب س) خشک (.  )خ 
 ف ِهم .  –خشن  –أِسف  –ف ِعل : ف ِرح  -4
 حر  .  –ُمر   –ُفعل: ُحلو)شيرنن (  -5
بان .  -6  ف عال: ج 
 ُفعال : ُشجاع . -7
 .  ضعيف - عفيف –قليل  –کثير  –حزنن  –کرنم  فعيل : -5

خی   نيز بر وزن ف عييل هستند . –وفی   –قوی   –بايد دانست که کلماتی چون علی    س 
 .  رسول  –رووف  -وُقور –ف ُعول :غيور  -6
 يقظان . –غضبان  –جوعان  –ف عالن : عطشان  -7

 غضبی .  –جوعی  –آيد : عطشی می « ف عل ی »بايد توجه کرد که مونث اين وزن به صورت 

ف عالء( و آن را أفعل وصفی نيز می نامند » أفع ل: )البته اگر برای بيان رنگ و عيب باشد ( و مونث آن بر وزن  -8
 ـــــــــــــــــــــــ  خضراء )سبز( :از رنگ ها :          أسود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سوداء )سياه (      /       أخضر ــــــــــــــــــــ



11

 اء ) سفيد ( أحمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حمراء )سرخ (       /       أبيض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بيض                       
 از عيب ها : 

 )سفيه (ــــــــــــــــــــــــــ  بکماء )الل(          /      أبله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بلهاء أبکم   ــــــــــــــــ                     
 ــ   عرجاء ) لنگ (  أحمق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حمقاء                /      أعرج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

  طي ب )پاک (. –خي ر)نيکوکار (  –لي ن  –بي ن )آشکار ( –فيِ ل) فيِعل ( :سي د  -9
 –فاضل  –جاهل پس هر اسمی که بر حالت ثابت داللت کندصفت مشبهه است خواه اسم فاعل باشد  -1نکته

 –مسعود  –محمود  –ل باشد ) مشهور ُمعتِدل ( و خواه بر وزن اسم مفعو  –مستقيم  –مناِفق  –موِمن  –طاهر 
 ُمط ط ر ( . –محزون 

.مانند: کبير،  دمعنی آنها در فارسی می تواند صفت باشد در عربی صفت مشبهه هستن واژه هايی که  - 2 نکته
برای تشخيص صفت مشبهه دنبال حفظ وزن نباشيم ،بلکه فقط آن کلمه را  عطشان ،جميل، ُحلو  و .... يعنی اين که

مثال می توانيم بگونيم : آدم تشنه وصفی )موصوف و صفت( هستند يا نه، يا ترکيبآيک اسم به کار ببرنم و ببينيم با 
 صفت مشبهه هستند . پس اين کلمات در عربی، مرد بزرگ و... 

صورت مفرد برای تشخيص اين که کلمه ای مشتق هست يا نه و يا اين که چه نوع مشتقی هست بايد به  -3نکته 
ـــــــــــــــ  مه توجه کنيم .مثل: أعز اء ـــــــــــــــــ  عزنز )صفت مشبه (  / أنصار ـــــــــــــــــــ  ناصر )اسم فاعل (  /     م شاکل ــکل

 ُمشِکل )فاعل(  /     .
 نقی  . –جلی   –نبی   –د است صفت مشبهه اند؛مانند:علي  د  هستند و آخرشان مش« ف ِعيل»کلماتی که بر وزن  -4نکته 
کنيم ،مانند:  اگر کلمه ای جمع باشد ان را بصورت مفرد در آورده و نوع مشتق آن را مشخص می -5نکته 
 صفت مشبهه . ُبوساء) مفردش بائس(  –مفردش جاهل( صفت مشبهه ُجه ال)

ت دارد.صيغه مبالغه ار دارنده صفتی دالل:  اسمی است مشتق که بر بسيار انجام دهنده کاری يا بسي اسم مبالغه -4
 بيشتر بر اوزان زنر می آيد : 

ب ار -1  .جب ار –من ان  -خو ان) بسيار خيانت کار ( –وه اب  –فع ال :ص 
بيايد اما بر شغل و حرفه داللت کند ،آن را صيغه مبالغه نمی دانند « ف ع ال»بايد توجه داشت اگر اسمی بر وزن -

 –عط ار  –؛مانند: تم ار)خرما فروش( می نامند« صفت شغلی »که آن را بلچون غالبا مشتق نيست و رنشه فعل ندارد 
 طب اخ .  –و... اما اگر رنشه فعلی داشته باشد  مشتق محسو ب می شود مانند :سق اء  –خب از –رز از) برنج فروش( 

الة : فه امة-2 مة  – فع   نم امة)بسيار سخن چين ( . -عم امة) بسيار فرا گيرنده( –عال 
در آخر آن در می آيد،عالمت مونث نيست،بلکه « ة»ر و مونث در اسم مبالغه غالبا يکی است؛ وچنانچه تائی مذک-

 گونند .« تاء مبالغه»داللت بر کثرت مبالغه دارد و به آن 
 . ل جوج-صدوق  –فور غ –ظلوم)بسيار ستمکار(  –ف ُعول: ح سود  -3
ِذر) بسيا –ف ِعل : غ ِضب) بسيار خشمگين(  -4  ر بيمناک( .ح 
 عليم . –قدير  -سميم -ف ِعيل :رحيم -5
 ُسبُّوح)بسيار پاک(.–ُفعُّول: ُقدُّوس) بسيار پاک ومنزه(  -6
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يق)بسيار با صداقت(  -7 يل : ِصد   ِشر نر) بسيار زشتکار( . –ِفعِ 
 ف يُعول : قيُّوم) بسيار قائم به ذات خود ( . -8
 ِمفضال . -ِمفعال: مکثار)بسيار پر گو (-9

 ِمفعيل: مسکين .  -11
بين اسم مبالغه و صفت مشبهه مشترک است،برای تشخيص به شيوه زنر عمل « ف ِعيل  –ف ُعول  –ف ِعل »سه وزن  -

 چنانچه معنا  ،است« اسم مبالغه»،اگر معنا داد،اسم فاعل می سازنم« فاِعل»بروزن  از وزن داده شده می کنيم : 
 است : « فت مشبههص»ندهد،

م مبالغه(         ورـــــــــــــــــــــــــ  غافر،کاِفر )اسم مبالغه(          //          قدير، رحيم ـــــــــــــــــــــــ   قادر، راحم )اسغفور،کف
 )صفت مشبهه(      ـــــــــــ ضايف،شارف ضعيف، شرنف      رسول،رووف  ــــــــــــــــــــــــ  راسل، رائف )صفت مشبهه(    //  

ويا .يا شيئی يا حيوانی داللت می کند : اسمی است مشتق که بر فزونی صفت يا حالتی در شخصاسم تفضيل  -5
 به تعبير ديگر اسم تفضيل نمايانگر کمتر يا زنادتر بودن صفتی در کسی يا چيزی نسبت به ديگری است .

 می آيد :« ُفعل ی» و در مونث بر وزن « أفع ل» مذکر بر وزن در  در ثالثی مجرداسم تفضيل 
ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    ُحسنی   .أعل ی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ُعليا        /         أحس 

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ُسفل ی . أعظ   ـــ   ُعظمی      /       أسف 
 همگی اسم تفضيل هستند .  -أتقی -أبقی -أحب   -کلمات أشد   -1نکته 
د اسم تفضيل است و مونث آمد دو حالت دارد :اگر به برتری و تفضيل داللت کن« أفعل»اگر اسمی بر وزن  -2نکته 

ُکبری ( ،اما اگر بر رنگ وعيب داللت کند،صفت مشبهه و مونث آن بر وزن  -می آيد)أکبر« ُفعل ی»آن هم بر وزن 
 ب کماء( . –حمراء / أبکم  -می آيد) أحمر« ف عالء »

نکات زنر  زان گرامیآيند ،پس الزم هست دانش آمو  کابرد زنادی دارند ودر کنکور می« شر   -خير»دو کلمه  -3نکته
باشند « و بدتر)صفت تفضيلی( يا بهترنن و بدترنن)صفت عالی(  -بهتر»درباره آنها بدانند:  الف( اگر به معنای را 

است اگر مومن باشيد )صفت  بهتربقية هللا برای شما « بقيُة هللا خيٌر لکم إن کنتم مومنين»اسم تفضيل هستند : 
 تفضيلی(. 

 نماز از بهترنن کارهاست )  صفت عالی(.«: ماِل الصالُة من خير األع
 « الداعی إلی الخير أو الشرِ  کفاعِلها » باشند ،جامد مصدری هستند.مانند:« خوبی يا بد ی»ب(اگر به معنای
 همچون انجام دهنده آنهاست . بدیيا  خوبیدعوت کننده ب 
 کار خوب ماندگارتر است . « خيِر أبقی عمُل ال»شند ،صفت مشبهه اند .  اب« خوب يا بد»ج(اگر به معنای 

ر »بروزن فاِعل و اسم فاعل است، ولی « آِخرنن   –آِخرون   -آِخر» -4نکته رون   –اخ  رنن   –آخ  » که در أصل« آخ 
ر  هست، اسم تفضيل می باشد . « أفعل»و بر وزن « أ ءخ 
 است . « ديگر و ديگری »به معنای «  آخ ر»و «  ءپايان و إنتها»به معنای « آِخر» -5نکته
گاهی ميان اسم های تفضيل از لحاظ ظاهری با فعل ماضی باب إفعال مشابهت ايجاد می شود،توجه به  -6نکته
ن  إلی أصدقائه: او به دوستانش خوبی کرد .  عبارت راهگشای مسأله است.مثال:   مفهوم  هو أحس 
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 نن دانش آموزان را ديديم .شاه دنا أحسن  الط الِب : بهتر 
.   بيايد،به صورت صفت تفضيلی ترجمه می شود: أحسن« ِمن»اگر بعد از اسم تفضيل حرف  -7نکته  ِمن...

نيايد( معموال به صورت صفت عالی « ِمن»نيايدِ)يعنی بعد از اسم تفضيل حرف « ِمن»واگر همراه  کنيکو تر از ...
 کتاب . ترجمه می شود: أحسُن کتاٍب : بهترنن

 وقوع فعل داللت می کنند.  «  مکان و زمان»: اسم های مشتقی هستند که بر اسم مکان و زمان 7و6
 دو وزن دارد :  فعل ثالثی مجرداسم مکان و زمان از 

 مسبح. -مکتب –مبدأ  -مطلع -مشرب -الف( م فع ل: مطبخ
 مشرق .–مغرب  -موعد -منزل -ب( م فِعل : مجلس

 ميآيد؛مانند:  وضع  ـــــــــــــــــ م وِضع / ولد  ـــــــــ  م وِلد .« م فِعل»زمان فعل های معتل مثال بر وزن  اسم مکان و -1نکته 
ِبيع .« م فعال و م فِعل»اسم مکان و زمان فعل های معتل أجوف بر وزن   می آيد،مانند: طير  ـــــــ م طار/  بي ع  ـــــــــ  م 

 می آيد،مانند:  جری ـــــــ م جری / شوی ــــــــ  م شوی . « م فعی» بر وزن  ناقص و لفيفعتل اسم مکان و زمان فعل های م
)راهرو(.« م ف ل  »اسم مکان و زمان فعل های مضاعف مقرون بر وزن   می آيد،مانند:  فر  ــــــــــــــــــ م ف ر   / مر  ـــــــــــــــــ  م م ر 

می آيد؛مانند: مکتب ــــــ م کاِتب /     « م فاِعل» زمان از فعل ثالثی مجرد بر وزن  جمع مکسر اسم مکان و -2نکته 
 مشرق ـــــــــــــــ م شاِرق . 

لة»وزن  -3نکته  از وزن های اسم مکان بشمار می رود ولی اين وزن به مکانی داللت دارد که عمل در آنجا « م فع 
جايي که عمل درس خواندن و زراعت در انجا زناد صورت « رعة مز  –مدرسة »به دفعات صورت می گيرد .مانند: 

 گيرد .
 آيد ؛مانند:  همانند صيغه اسم مفعول همان باب می از فعل غير ثالثی مجرداسم مکان و زمان  -4نکته 

 ان يا مکان ابتدا( ./إنتهی ــــــــــــــــــ ُمنتهی)زمان يا مکان پايان يافتن(ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ُمبتدأ )زم أإستخرج ــــــــــــــــــــــــــــــــ ُمستخر ج /  إبتد
 إجتمع ـــــــــــــــــــــ مجتم ع   /  صل ی ـــــــــــــــــــــــــــــ  ُمصل ی /  إختبر ــــــــــــــــــــ ُمختب ر / .

 داللت دارد ؛مانند: م شِرق: زمان  يا مکان طلوع .  بايد توجه کرد که بعضی اسم ها هم به مکان وزمان -5نکته
 اسمی مشتق هست که بر آلت و وسيله وقوع فعل داللت می کند. : اسم آلت و ابزار  -8

 جامد . -2مشتق .  -1اسم آلت بردو قسم هست : 
 اگر اسم آلت مشتق باشد بر يکی از اين وزن ها می آيد :

ل ة: ِمطر قة)چکش(            ض)دستگيره(.مقب–الف( ِمفع ل: ِمدف ع)توپ جنگی(   ِمرآة)آئينه( . –ب( ِمفع 
  ِمسمار . –ِمفتاح  –ِميزان  -ج(ِمفعال: ِمصباح

لُة و ِمفعال»اسم آلت که بر آلت دال  است                 است.« ِمع فل و ِمفع 
لم اما اسم آلت جامد،قاعدهای ندارد بلکه هر اسمی که معنای ابزار و آلت وقوع   –فعل را بدهد،اسم آلت است: ق 

ين)چاقو(   ج رس . –سک 
پر فضيلت( و يا اسم آلت؛مانند: ِمفضال)  -ممکن است اسم مبالغه باشد؛مانند: ِمکثار)پر گو(« ِمفعال»نکته:وزن  
 ِمنقار.  -سواکمِ 
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رود دانش آموزان آغاز ميشود انتظار می  ترکيب و تجزيههمان  اإلعراب و التحليل الّصرفیدر درس پنجم بحث 
گرامی غالب جمالت را ترکيب نموده و يا از نظر گذرانده و کلمات دشوار وسخت  را تجزنه نمايند . بنده برای شروع 

 ده بيشتر سخن خواهم گفت . سو در قواعد در يک جمله اسميه و يک جمله فعليه را ترکيب و تجزنه نموده 
 روش زنر در ترکيب و تجزنه دنبال شود ( نجح  الطالُب فی المدرسِة : )انتظار می رود 

: فعٌل،ماٍض،للغائب، مجرد ثالثی، الزم/ فعٌل و فاعُله الطالب و الجملُة فعلي ٌة .  نجح 
 الطالب: اسٌم،مفرٌد،مذکٌر،مشتٌق و اسم فاعٌل / فاعٌل و مرفوع .

 اسٌم،مفرٌد،مونٌث،مشتٌق و اسم مکان / مجرور به حرف جر . المدرسة: 
 :     رسوُل هللِا حزنٌن . جمله اسميه

 رسول: اسٌم،مفرٌد،مذکٌر،مشتٌق و صفت مشبهه / مبتدا و مرفوع و جمله اسميه  . 
 هللا : اسٌم،مفرٌد،مذکٌر،جامد مصدری / مضاف إليه مجرور .

 حزنن : اسٌم،مفرٌد،مذکٌر،مشتٌق و صفت مشبهه / خبر و مرفوع .
 ) ضمائر( 6قواعد درس 

جانشين اسم ظاهر ميشود و از تکرار آن جلوگيری می کند،ضمائر بطور کل ی بر دو  ضمير اسمی است مشخص که
 ضمائر متصل .  -2ضمائر منفصل .         -1قسم هستند . 

و بر دو قسمند: الف( منفصل مرفوعی. ب(  .به تنهايي و بطور مستقل می آيند ضمائر منفصل: ضميری است که
 منفصل منصوبی . 

محال »هستند و چون مبنی اند،« مبتدا»يعنی غالبا  لت رفعی بکار می رونداضمائری که در حالف( منفصل مرفوعی:
 می باشند.هو عالٌم )هو مبتدا مرفوع / عالٌم خبر مرفوع (/ أنا عالمٌة)أنا مبتدا مرفوع / عالم ٌة خبر مرفوع ( « مرفوع

 متکلم مخاطب غائب
 مذکر
 هو
 هما 

 هم         

 مونث 
 هی  
 هما
 هن   

 مذکر
 أنت   

 أنُتما
 أنُتم

 مونث 
 أنتِ 

 أنُتما  
 أنُتم 

 وحدة 
  أنا 

 ــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع الغير
  ن حنُ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار می گيرند تا به اشتباه،خبر را صفت به حساب اين ضمائر گاهی ميان مبتدا و خبر که مشخص و معرفه اند -
صفت خواهد بود نه خبر. « العالم»اگربين کلمه العالم و علی  ضمير فصل نيايد کلمه«علِ یٌّ العالُم » )در جملهنياورنم

.در اين صورت به اين ضمائر ،چون بين مبتدا و خبر فاصله می ر.ک به درس پنجم سال دوم در همين جزوه(
 بايد از نظر صيغه با مبتدا مطابقت داشته باشند . ضميرگونند « فصل يا عماد»،ضمير اندازند

هم مشخص و                    درس اول خواهيم گفت که اگر خبردر سال دوم، . تنهاخداوند بی نياز هست .) البتهلغنيُّ ا  هو  هللاُ 
 باشد در ترجمه از ادات تأکيد استفاده خواهيم کرد .(فه معر 
 .نيروی طبيعی همان جاذبه است« ُة القو ُة الطبيعيُة هی الجاذبي  » .المجتهدون  .) ضمير فصل هست( هملتالميُذ ا
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 در ترجمه عبارات عربی کاربرد دارد .ترجمه می شود.« همان،تنها»ضمير فصل معموال به صورت -
هند داشت و چون مبنی هستند را خوا « مفعول و منصوب»ب( ضمائر منفصل منصوبی :اين ضمئر در جمله نقش 

 می باشند و آنها عبارتنداز : « محال منصوب»
 متکلم مخاطب غائب

 مذکر
 إي اُه  اورا

 إي اهما  آن دو را
 إي اهم  آنها را

 مونث
 إي اها
 إي اهما
 إي اهن  

 مذکر
 إي اک   تورا

 شما دو نفر را إي اُکما

إي اُکم   شما را 
 

 مونث
 إي اکِ 
 أي اکما
 إي اُکن  

 وحدة
 إي ای    مرا 

 ــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع الغير
 إي انا   ما را 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 رستش می کنيم . اين ضمائر غالبا قبل از فعل آمده و فقط نقش مفعول را دارند،مانند: إي اک  نعبُد : فقط تورا پ-
 البته در ترجمه اين ضمائر از ادات تأکيد) فقط،حتما( استفاده می شود .-
 : الف( مرفوعی . ب( منصوبی و مجروری . ضمائر متصل-2

د اگر نو در آخر صيغه ها ديده می شو  الف( ضمائر متصل مرفوعی : ضمائری هستند که هميشه همراه فعل بوده
)درسال دوم درس هشت باشد ،نقش فاعل و اگر فعل مجهولهشت بحث خواهد شد()درسال دوم درس فعل ،معلوم 

بپيوندند نقش  )درسال دوم درس نه بحث خواهد شد(و اگر به افعال ناقصه«نائب فاعل »باشد نقش  بحث خواهد شد(
کل شش هستند .  اين ضمائر در «محال مرفوع»و چون مبنی هستند در هر سه حالت اسم آنها را خواهند داشت .

)در ماضی،مضارع،امر مشترک است( ياء )در أمر و مضارع( ُت)شکل های  ضميرند که عبارتند از: ا، واو ، نون 
(و نا ) در فعل ماضی (.  ،ُتما،ُتم تن   مختلف آن ُت،ِت،ت 

 أمر مضارع ماضی ضمائر 
 الف
 واو
 نون 
 ياء
 تُ 
 نا

 ذهبتا  -ذهبا
 ذهبوا .
 ذهبُتن  . –ذهبن  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

،ذهبُت،ذهبِت،ذهبُتما،ذهبُتم  ذهبت 
 ذهبنا 

 تذهباِن  –يذهباِن 
 تذهبون  . –يذهبون  
 تذهبن  .  –يذهبن  

 تذهبين  .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذهبا . 
 إذهُبوا .
 إذهبن  . 
 إذهِبی .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربُ -  ا : اسم کان  مرفوع محال .و ب فاعل و مرفوع محال .   /   کانا : نائو ُضِربُ   /     ا : فاعل مرفوع محال . و ض 
 ب(ضمائر متصل منصوبی و مجروری : 

 متکلم مخاطب غائب
 مذکر
 هُ 

 مونث
 ها

 مذکر
 ک  

 مونث
 کِ 

 وحدة
 ی

 مع الغير
 نا



15

 هما
 ُهم

 هما
 ُنن  

 ُکما
ُکم

 

 کما
 ُکن  

 ــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

و اگر بعد از « مفعوٌل به منصوب»واگر  آخر فعل بيايند« مضاف اليه مجرور»اين ضمائر اگر در آخر اسم بيايند -
،کأن  ر بشمار می روند .واگر در آخر ح«مجرور به حرف جر»حرف بيايند تنها ،أن  و...که در  وف مشبهه بالفعل)إن 

 است.«محلی»محسوب می شوند و چون مبنی اند ؛اعرابشان «اسم اين حروف »سال دوم درس دهم خواهيم خواند(
 . هم بإيمانِ        همربُّ            مإن  ال ذين  آمنوا و عِملوا الصالحاِت  يهديهِ »

 محال .مضاف اليه مجرور مفعول منصوب محال.  /    مضاف اليه مجرور محال  /                    
ر ُه :او را ياری کرد )ُه ــــــــ مفعول منصوب محال ( /     ن صُرُه :ياری او ) ُه ــــــــ مضاف اليه و مجرور محال .(  ن ص 

وقايه )نونی که ميان ن نو « ياء»متصل نصبی و جری بعد از فعل متعدی قرار گيرد قبل از « ياء»اگر ضمير-1نکته
 می آيد . ل متعدی واقع می شود تا از وارد شدن کسره به فعل جلوگيری کند (ضمير ياء و فع

رِني .        أکرم  + ی          أکر م ِني . + ی             ن ص   نصر 
اگر بعد از صيغه فعلی که به آن ضمير متصل مرفوعی پيوسته ،ضمير متصل منصوبی و مجروری بيايد -2نکته 

ُموُهم     که هيچ نقشی ندارد می آيد.«باهواو اش»ميان دو ضمير  ُموا +هم             أکر    )آنها را گرامی داشتيد(أکر 
بن  +هن           بن  ضر  بُتم +کم        ضر   ُتکِرمون هم .   ُتکِرُمون  + هم      /  )واو اشباه(کم وــــضربتمهن  ./ ضر 

 م وفعل و حرف بيايد ،پس بايد توجه کرد؛مانند:متصل نصبی و جری می تواند با اس« نا»ضمير -
ب ر  ر  (2) نال (1)ناض  رُبنا) (3)نا ب  ض  مفعول منصوب/  -3مجرور به حرف جر محال  -2فاعل مرفوع محال./  -1 (4ض 
 مضاف اليه مجرور محال.  -4

 .را دارد« ا مفعولي مضاف اليه»متحرک باشد نقش « نا »نقش فاعل و اگر قبل از« نا»ساکن باشد« نا»اگر قبل از
 ) موصوالت ( 7قواعد درس 

که بالفاصله پس از )اسميه،فعليه،شبه جمله(موصول: اسمی مشخص و معرفه ای است که ابهام آن بوسيله جمله ای 
جمله صله ناميده می شود برطرف می گردد. هو ال ذی يقرُأ القرآن   قبل و بعد خود را به هم متصل نموده ،و  آن می آيد

  جمله صله (–موصول / يقرأ القرآن  -.)ال ذی
 موصول عام)مشترک( . -2موصول خاص .  -1موصول دو نوع است: 

 موصول خاص دارای شش صيغه به صورت زنر است: -1
 

 مذکر
   ال ذي )کسی که،که ( مفرد 

 مونث
 ال تي  )کسی که،که ( مفرد

 ال ذاِن  مثنی
 ال ذ ينِ 

 ال لتاِن  مثنی )کسی که،که (
 ينِ ال لت  

 )کسی که،که (

 ال التي   )کسی که،که ( جمع ال ِذين      )کسی که،که ( جمع
 به موارد باال از آن جهت موصول خاص گفته می شود که برای هر شخص و فرد معينی،صيغه خاص وجود دارد.-
 که( . چيزی که،آنچه،چيزهايی«)ما»)کسی که،کسانی که(و « م ن»موصول عام)مشترک(:که عبارتنداز: -2
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 برای غير عاقل و حيوانات بکار می رود .« ما»و فرد عاقل و  فقط برای انسان« م ن»موصول -
از آن جهت موصول عام يا مشترک گونند که برای مذکر و مونث و تمامی افراد و أشخاص « م ن و ما»به موصول-

 د .نبه يک صورت به کار می رو 
آن محسوب شده و در همه ی صيغه «صفت»دار بيايند،« ال» هر گاه موصول های خاص پس از يک اسم-1نکته 

 است.«صفت»بدهد،« که»گاه موصول معنایترجمه می شوند.به عبارت ديگر،هر « که»ها به صورت 
مواِت و األرض  .)ستايش از آن خداوندی است  ال ذيالحمد هلل » صفت  -آسمان ها و زمين را آفرند()ال ذي کهخلق  الس 

 ور محال (.و مجر « هللا»برای 
موصوالت )عام و خاص( مبنی هستند،جز صيغه مثنی موصول های خاص  که معرب هستند و در حالت -2نکته  

 می آيند .مانند: « ينِ »با و در دو حالت منصوبی و مجروری « انِ »با مرفوعی
 ت و مرفوع با الف .التلميذاِن:فاعل مرفوع با الف / ال ذاِن : صف فازا بالمسابقاِت . ال ذانِ  التلميذانِ جاء 
می « صله موصول»دهدی به جمله ويا شبه جمله ای که پس از اسم موصول آمده و آن را توضيح م -3نکته

 به اشتباه تقش در نظر بگيرنم زنرا محلی از اعراب ندارد . « جمله صله»گونند،نبايد برای 
 د .جمله صله و محلی از اعراب ندار «.  أرسل  رسول ُه بالهدیهو ال ذی »

استفاده می « ال تي»فقط برای جمع عاقل)انسانها(بکار می روند و برای جمع غير عاقل از « ال ذين  و ال التی» -4نکته
 رأيُت األشجار  ال تي فی الحديقِة .)جمع غير عاقل(ال تي علی المنضدِة .)جمع غير عاقل(/   الکتب  شود .مانند: أخذُت 

سم می توانند هر نقشی) مبتدا،خبر،مفعول،فاعل،نائب فاعل،مضاف اليه اسمند و همانند ا«موصوالت» -5نکته 
 و...(را در جمله بپذيرند.

 پهلوان است( مبتدا مرفوع محال.يت قي هللا البطل.)مسل ما کسی که تقوای الهی پيشه کند  م نإن ما -
 کند نابود می شود(فاعل مرفوع محال.ليس  له حکيٌم ُيرشُده.)کسی که فرد دانايی ندارد تا او را راهنمايی  م نهلک  -
مواِت و األرِض)هرکس که در آسمانها و زمين است خدا را تسبيح می کند( فاعل مرفوع محال. م نُيسبِ ُح ّلل  -   فی الس 
.)از آنها تسليم کسانی که به آنجا رفته اند را می خواهيم( مضاف اليه  ال ذين  ن طُلُب منهم تسليم  - ذهبوا إلی هناک 
 رور.مج
 هو أصغُر منک  . مفعول منصوب محال. ال ذیإحت ِرم -
و گاه  ايم؛گاهی حرف نفی است و گاه اسم استفهام وگاه موصول با توجه به آنچه تاکنون خوانده« ما»دقت کنيم که -

 .به کمک قرائن موجود در جمله ،بايد هرنک را از ديگری تمييز داد. مای کاف ه
 ماسمح  لنا)حرف نفی(/ إن   مانطلُب منکم هو تسليمهم إلينا) موصوله( / هو  ما استفهام( /هذا ؟ هذا خروٌف .)اسم  ما-

 .)مای کاف ه(العلُم عند  هللا 
   استفهام و شرط :« َمن»موصولی از « َمن»راههای تشخيص

  استفهام و شرط، اول جمله ،مثال: « م ن»موصولی معموال وسط جمله می آيد ولی « م ن»الف(
ل م ني دروسي . )موصول م نهو   او کسی است که درس هايم را به من آموخت( . -ع 
ل مني دروسي؟ ) استفهام  م ن  چه کسی درس هايم را به من آموخت؟( –ع 
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ل مني حرفًا فقد صي ر ني عبدًا : )اسم شرط م ن  .(می کندهرکس به من يک حرف بياموزد،مرا بنده خود  -ع 
 شرط دو جمله ،مثال:« م ن»س از پهام،يک جمله می آيد ولی تفموصول و اس«م ن»س از ب( پ
وق  م نهو     )هر کس بجوند می يابد(ي طلب ي جد م ن. / يکوُن فی البيت م ن./  يذهُب کل  يوٍم إلی الس 

 دو جمله   شرط /     //     يک جمله صله    //    استفهام /  جملهموصول / 
شرط و موصوله اين قابليت را ندارد « م ن»اسم)معموال ضمير( بيايد ولی استفهام می تواند بر سر يک «م ن»ج(

 .مثال:م ن هو؟ )او کيست؟(
  قواعد درس هشتم) معرب و مبنی(

 :کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن با توجه به نقشی که در جمله پذيرفته،تغيير می کند:       معرب
 .)مجرور به حرف جر( علي ٍ )مفعول منصوب( / نظر  إلی  علي اً  عالٌم )مبتدا مرفوع(  / رأيتُ  علیٌّ در اسم : 
 .)مجزوم( بايد قبل از فعل أدات نصب بيايد(/ ال تذهب –يذهُب ) مرفوع(  /أن يذهب  ) منصوب در فعل: 

 :کلمه ای که حرکت حرف آخر آن در موقعيت های مختلف تغيير نکند: مبنی
 ) مجرور به حرف جر محاًل(هذاعول منصوب محاًل( /قرأُت فی )مف هذا)فاعل مرفوع محال(/ رايُت هذاجاء 
 ير نمی کند محلی هستند .ي: کلمات مبنی هر کجا نقش بگيرند ،چون حرف آخر آنها تغنکته
: شناخت کلمات معرب و مبنی آنقدر اهميت دارد که تا ندانيم کلمه معرب است يا مبنی ،نمی توانيم به درستی نکته

  بخوانيم .عبارت های عربی را 
 اقسام کلمات معرب و مبنی در جدول زنر آمده است:

 همه حروف.-1                       
،ُتم-1                                          ،أنت         ،َک.همه ضماير: هو 
 تاِن،الل تيِن(همه اسماء موصول)غير از:ال لذاِن،الل ذيِن،الل  -2    در اسم ها :-2مبنی:                

 .همه اسماء اشاره) غير از:هذاِن،هذيِن،هاتاِن،هاتيِن(-3                                         
 اسماء شرط:)در درسهای بعدی آشنا خواهيد شد(-4                                        
،م ن،ما. متی،کاسماء استفهام:-5                                             يف،أين 
                                        6-. ،حيُث،إذا،ُهنا،هناک   برخی از ظرف ها:اآلن 

 
،ضربُتم.-1                                     کلمه  همه صيغه های فعل ماضی:ضرب 

 ضرب،إضربوا.    همه صيغه های فعل أمرمخاطب: إ -2                                         
،تضربن  . فعل مضارع:  12و  6صيغه -3در فعل ها     -3                        يضربن 

       در  1،4،7،13،41رع يعنیاصيغه های بدون ضمير بارز فعل مض-4                                        
  )مبنی بر فتح اند( ت ضِرب ن  .ِب ن  ،نون تأکيد باشند: يضر همراه با صورتی که                                         
 

 همه اسم ها غير از اسم های مبنی .-1   معرب:           
 ون ضمير بارز که همراه با نون تاکيدهستند( .دمضارع وصيغه های ب 12و  6فقط فعل مضارع)البته صيغه -2                     

 که عبارتند از: مرفوع ،منصوب،مجرور،مجزوم.صورت می آيد  اعراب اسم و فعل در چهار

www.konkur.in
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 داشته باشد تنونن نمی گيرد(« ال»با تنونن در تضاد است اگر کلمه ای « ال»در اسم: الکتاُب،کتاٌب)         
  مرفوع

)مرفوع محاًل چون مبن          ی است( در فعل: يذهُب) مرفوع به ضمه( / يذهباِن)مرفوع به ثبوت نون(/ يذهبن 
 

 الکتاب  ،کتابًا .  در اسم:            
 منصوب

)محال منصوب(. در فعل: أن يذهب                )منصوب به فتحه(/ أن يذهبا)منصوب به حذف نون(/ أن يذهبن 
 ظاهر می شود .ع و منصوب هم در فعل و هم در اسم،حالت مرفو نکته:

 
 می آيد(.  :الکتاِب،کتاٍب )حالت مجرور تنها در اسممجرور
) مجزوم محاًل( .مجزوم  : التذهب)مجزوم به سکون(/ ال تذهبا)مجزوم به حذف نون( / ال تذهبن 

 ،رفع،نصب،جر و جزم هم گفته می شود . مرفوع ،منصوب،مجرور،مجزوم نکته: به
   مورد بررسی قرار می گيرد : اقسام بناء در کلمات مبنیدر جدول زنر 

 حرف فعل سما اقسام بناء در کلمات مبنی
،اآلن   مبنی بر فتح ،أنت  ، ذهب   هو   َل ،و 

 منُذ)اگر حرف جر باشد( ذهُبوا،إذهُبوا ،هُ  نحُن،حيُث،اي اهُ  مبنی برضم
،إذهب، يذهبن   هذه،هذا،م ن، ما  مبنی بر سکون   إلی،فی  ذه بن 
 ِل ، فعل هرگزمبنی برکسر نيست أنِت،ِک، أمسِ  مبنی بر کسر

 .حرکت حرف آخراسترب و مبنی بودن کلمه ،نکته:معيار تشخيص مع
         ذف حرف عله است.حمبنی بر « ُأدعُ »و « إهدِ »نکته: فعل

  جارومجرور ( -مفعول -فاعل  -قواعد درس نهم ) جمله فعليه: فعل
عل بعبارتی هر فعلی ،فاعلی داردو پديد آمدن فجمله فعليه: جمله ی است که با فعل شروع شده و دارای فاعل هست.

 ،بدون فاعل، محال است. 
مطمئن راه برای يافتن فاعل در جمله،ترجمه عبارت و درک مفهوم  تشخيص از طرنق معنا: -الف راه تشخيص فاعل؟

تشخيص از طرنق عالمت: فاعل عالمتی دارد که با ديدن آن به فاعل بودن کلمه يقين حاصل می  -ب جمله است .
 کنيم .

: ما را در يافتن فاعل کمک می کند:« چه کسی»يا « چه چيزی »سوال کردن با  .جاء عليٌّ  م ن جاء؟)چه کسی آمد؟( علی 
؟)چه چيزی شکست؟( قلٌم .   إنکسر  قلٌم .ما إنکسر 

 است يعنی عالمت ـــــــُـــــــــــٌـــــــــ را دارد.«مرفوع»إعراب فاعل
ر به آن جمله فعليه گفته نمی شود بلکه اسميه گونند فاعل در جمالت عربی بعد از فعل می آيداگر قبل از فعل بيايد ديگ

 که در قواعد درس بعدی بحث خواهد شد .
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 . الجن ة  ت دخُل المومن ُة بودن)جنس( ،تابع فاعل خود می باشد؛مانند: يدخُل المومُن الجن ة ./  فعل از لحاظ مذکر و مونث -
ثال قبلی رعايت شد ،آما اگر فاعل مونث مجازی باشد اگر فاعل مونث حقيقی باشد مونث آمدن فعل واجب است ،در م-

مونث يا مذکر بودن فعل جايز هست: طلع  أو طلع ت الشمُس .)چون کلمه شمس مونث مجازی است فعل توانست مذکر 
 يا مونث بيايد .(

 : الف(اسم ظاهر .   ب( ضمير بارز .      ج( ضمير مستتر .انواع فاعل
 نجح ت المومناُت . نجح ت المومنتاِن/ ون  // نجح ت المومنُة/نجح  المومنُ  / نجح  المومناِن / نجح  المومنُ : سم ظاهرا الف(
 الغائبة( می آيد. -)الغائببيايد،فعل بصورت مفرد اسم ظاهردر صيغه های غائب هرگاه فاعل به صورت -

 –واو  – الفعبارتند از: آيند و فقط با فعل می  :هر گاه فاعل ضمير متصل مرفوعی)بارز( باشدکه آنهاب(ضمير بارز
/إذهبو /يذهببامثال:ذه نا . –ُت  –ياء –نون  )ضمير ياء یإذهب –ن  يفعل ماضی و مضارع و أمر مشترکند(/ تذهب در)ن  ن 

 نا  فقط با فعل ماضی می آيد( –)ضمير ت ناذهب  -  تُ / ذهب/ذهبتِ ت  فقط با مضارع و أمر می آيد(/ ذهب
 )جمله فعليه( باشد مطابقت خبر يا همان فعل با مبتدا واجب است .مثال: الطالُب کتب  . نکته: اگر خبر از نوع فعل

.)در اين مثال ها آنجايي که مبتدا مثنی و  ن  / الطالباُت کت با الطالبُة کتب ت / الطالبتاِن کتبتا/ و الطالبون  کتب/  االطالباِن کتب
 ق با مبتدا بصورت ضمير بارز آمده است .(جمع آمده ،فاعل هم در فعل بصورت مثنی و جمع، مطاب

 بيايد. نحُن( –أنا –أنت  –هی -)هومی تواند بصرت مستتر 14، 13، 7، 1،4فاعل تنها درصيغه های: ج( ضمير مستتر
 فاعل در صورتی می تواند ضمير مستتر باشد که فاعل اسم ظاهر نيامده باشد؛مثال:  4و  1نکته :در صيغه 

 تذهُب / فاطمُة تذهُب . –يذهُب / علی  يذهُب  -فاطمُة ذهبت    ذهبت /    -  ذهب /  علی  ذهب 
البته مستتر بودن اين دو جايز هست يعنی هی(در فعل ماضی و مضارع در مستتر بودن مشترکند  –نکته: ضمير)هو 

تتر يا ذهب مس« هو»می توان فاعل را بصورت اسم ظاهر ذکر کرد و يا بصورت ضمير مستتر آورد .مثال: ذهب)فاعل
)فاعل علی  ،اسم ظاهر است(  عليٌّ

،أنا  41، 41، 7نکته:در صيغه های للمخاطب،متکلم وحدة و متکلم مع الغير) مضارع و أمر( مستتر بودن ضماير)أنت 
 و نحُن( واجب هست يعنی بغير از اين ضماير چيزی نمی تواند فاعل باشد

 4و  1صورت ضمير مستتر بيايد آن هم در صيغه های نکته:در فعل ماضی فقط در دو صيغه فاعل می تواند ب
 است.در بقيه صيغه ها فاعل ضمير بارز است . 

گفته می شود «ضمير فصل يا عماد»نکته:گاهی ضماير مستتر بعد از صيغه های خودشان ذکر می شوند که به آنها
ضمير فصل بوده ديگر فاعل از  داده شده در عبارت هو.) «و جنوُدُه فی األرضِ  هو  استکبر  »ديگر فاعل نيستند .مثال: 

 می باشد ( « هو»ضمير مستتر « استکبر  »نوع ضمير مستتر يا ساير ضماير نخواهد بود و فاعل در فعل
ُ ِ . أذهب نحنُ إلی البيِت . ذهبنا أو نذهُب  أنت  إذهب  ف  ِتها .واجبا هیإلی المکتبِة. ت کتُب  أناإلی الصِ 

 مفعول
 ص يا کار يا حالتی را نشان می دهد که فعل بر روی آن واقع شده يا انجام گرفته است.مفعول:اسمی است که شخ

 فعل زمانی می تواند مفعول داشته باشد که متعدی بوده و برای کامل کردن معنای خود نياز به مفعول دارد .
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  کتب  مجلًة )مجله ای را نوشت( سأل ُه ) از او سوال کرد (
 هر     ب(ضمير منفصل منصوبی        ج( ضمير متصل منصوبی و مجروری . : الف(اسم ظاانواع مفعول

:مجله را المجلة  در جمله بصورت اسم ظاهر بيايد که بصورت اسم بوده و قابل مشاهده است. کتب   سم ظاهر:الف(ا
 . مجالتٍ / کتب   مجلتينِ نوشت. / کتب  

       ) فقط مرات زد(. إي ای  / ضرب    ستيم(تنها توا می پر «)نعبدُ  اي اک  : » ضمير منفصل منصوبیب( 
 نکته:در ترجمه ضماير منفصل منصوبی از ادات تأکيد) فقط،تنها( استنفاده می شود .

کما،ُکم/ ضمير متصل منصوبی و مجروری ج(  // ک  :که تنها با فعل می آيند و آنها عبارتند از:ُه،هما،هم/ها،هما هن 
// ی ،نا .  ضرب    )او را می خواهند (ُه ا زدند(  ي طلبو)آنها ر  هماو را زد( / ضربو ) هُ ِک،کما،ُکن 

نونی که از وارد «)نون وقايه »به همراه فعل متعدی بيايد،قبل از ضمير « ياء» نکته:اگر ضمير متصل نصبی و جری 
د.(آورده می شود و شدن کسره به فعل جلو گيری کند ،چون فعل هرگز کسره نمی گيرد،به آن نون وقايه يا نگه دارنده گونن

 / ي نُصُرِنی )مرا ياری می کند(.واجب است ؛مثال: ضربوِنی )آنها مرا زدند( با فعل متعدی آمدن نون وقايه 
 نکته:آمدن نون وقايه با اسم و حرف جايز نيست ،گاهی با برخی از حروف ظاهر می شود :عن+ي =عنِ ي .

شده اما نون وقايه باقی می ماندو در آخر فعل  ز آخر فعل حذفا که نقش مفعول داشته نکته: گاهی ضمير ياء متکلم
 يک کسره ظاهر می شود که نشانگر ضمير ياء محذوف هست؛مثال:إي ای فاعبدوِن )فقط مرا پرستش کنيد (

،رأی،علم  ،اسکن و ...  ،ظن   .نکته:برخی از فعل ها هستند که دارای دو مفعول می باشند و آنها عبارتند از: أعطی،حسب 
 ک والکوثر دو مفعول فعل أعطی هست.(«) لکوثر  ا ک  إن ا أعطينا» مثال:  

 نکته:مفعول به می تواند در همه جای جمله بيايد.
 جار و مجرور

 . فی المدرسةِ حروف جر: حروفی هستند که فقط قبل از اسم آمده و آن را مجرور می کنند؛مانند: علیٌّ 
 لـِ ،منُذ، مذ ،خال ،ُرب  ،حاشا، ِمن، عدا ، فی ، عن،علی،حت ی ، إلی .، و، ک  حروف جر عبارتند از: بـ ،تـِ ،

 شرتونی مراجعه کرد . 1نکته:البته اين حروف جاهای خاص خود را دارند وبرای درک وشناخت دقيق آن بايد به مبادی 
أل ُه  « هُ »با هم فرق دارند ما به ضميرسأل  منُه .با اينکه ترجمه و معنا يکسان است اما از لحاظ قواعد  –در مثال های:س 

به « سأل  منه»چرا که اثر فعل سأل  بدون واسطه بر آن سرايت کرده است،اما در عبارت مفعول خواهيم گفت  هُ در  سأل
اثر فعل به واسطه کلمه ديگری اتفاق افتاده و مستقيما صورت مجرور به حرف جر خواهيم گفت چون « هُ »ضمير 

و « مفعول ها»کفته نمی شود . در همه زبان ها کلماتی اين چنين را از مقوله « مفعول به»نگرفته است،ديگر به آن 
 به شمار می آورند. و در زبان عربی نيز اين نين است.« متمم ها»

در جمله،ترجمه عبارت و درک مفهوم  مفعولتشخيص از طرنق معنا: مطمئن راه برای يافتن  -الف؟ مفعولراه تشخيص 
بودن  مفعولدارد که با ديدن آن به  ) ـــــــ ـــــــــــًــــــــ  منصوب(عالمتی مفعولتشخيص از طرنق عالمت:  -جمله است . ب

 کلمه يقين حاصل می کنيم .
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اين ضمير می تواندفاعل،مفعول و مجرور بيايد.ما برای شناخت آن توجه کافی به متن  « :نا»بحثی در مورد ضمير 
فعل ماضی فاعل هست و آن هم در صورتی که  14فقط در صيغه « نا»ذه بنا)رفتيم( ضمير :  مثال فاعلداشته باشيم.
 ساکن باشد ،اگر متحرک باشد ديگر فاعل نيست.« نا»حرف قبل از 
نا )ما را گرامی داشت( چناچه در اين عبارت ديده می شود حرف قبل از مثال مفعول:  متحرک می باشد .« نا»أکر م 
ن مثال مجرور: به مصدر که اسم هست متصل شده آنطور که در قواعد درس « نا»ا )گرامی داشتن ما ( چون ضميرإکرام 

 گفته شد مضاف إليه مجرور هست . 6
 ما بايد در شناخت فاعل؛به ساختار جمله،نوع فاعل،عدد و جنس فاعل را در نظر داشته باشيم .نکته:

 مبتدا و خبر ( –قواعد درس دهم)جمله اسميه 
تا ونژگی،حالت وکاری را به آن نسبت مشتق و  مزند از باب افتعال يعنی در ابتدا واقع شده،و   مرفوع مبتدا اسمی: ُمبَتَدأ
 که برای گوننده و مخاطب مشخص و معين بوده ،و سوالی از آن در ذهن مخاطب وجود ندارد .دهيم ،

نوعی صفت برای آن بشمار می رود و مرفوع  هست که معنای مبتدا را کامل کرده وغالبا ناشناس و نکره خبر: عبارتی 
 می باشد .
 .ی المدرسِة / علٌی ف  ذهب  ٌّ / علی  عالٌم مثال: علیٌّ 

استفاده شد تا به اين نکته توجه شود که خبر می تواند در تمامی حاالت )اسميه « عبارت»نکته: در تعرنف خبر از کلمه
 ، فعليه،مفرد، شبه جمله (بيايد .

 ف(مفرد      ب(جمله   ج(شبه جمله :الانواع خبر
 خبر زمانی که بصورت يک اسم جامد و يا مشتق بيايد به آن خبر مفرد گونند . :خبر مفرد

نزٌ )خبرمفرد و مشتق( / القناعُة عالمٌ مثال مفرد :علیٌّ    (/خبرمفرد و مشتق) عالمانِ الطالباِن الينفُد) خبرمفرد و جامد( ک 
 (. خبرمفرد و مشتق)عالماتٌ (/ الطالباُت خبرمفرد و مشتق)المتانِ (/ الطالبتاِن ع و مشتقخبرمفرد )عالمون  الطالبون  

نکته:اگر خبرمفرد، مشتق باشد مطابقت آن با مبتدا در عدد و جنس واجب هست اما خبر مفرد،جامد باشد مطابقت در 
 الزم نيست. و عدد جنس
 خبر مفرد(. )م ن يعتبُر بالتجاربِ العاقُل ند؛مثال: هر گاه موصول خبر واقع شود،به آن خبر مفرد گون نکته:

 (جمله فعليه .2(جمله اسميه 4:خبرجمله
 :خبر زمانی جمله اسميه خواهد بود که بتوان در خود خبر،مبتدا و خبر ديگری هم پيدا نمود .مثال: (جمله اسميه1

.بشُرُه:مبتدا و فی وجهه:خبر از ا و خبر هست.)خبر از نوع جمله اسميه که خود نيز دارای مبتدبشُرُه فی وجههالمومُن 
خود نيز دارای مبتدا و خبر هست.أوراُق:مبتدا و  که .)خبراز نوع جمله اسميهأوراُقها لطيفةٌ . األشجاُر  ( نوع شبه جمله

 لطيفٌة خبر از نوع مفرد هست(
 و مبتدا و دو خبر دارنم .نکته:بايد توجه داشته باشيم که اگر خبر از نوع جمله اسميه باشد ،ما در جمله د

در مثال اول نکته: اگر خبر جمله باشد حتما در آن ضميری هست که به مبتدا بر می گردد و بايد با مبتدامطابقت کند .
 به األشجار بر می گردد و با آن مطابق هست .« ها»و در جمله دوم،« المومن»که به « هُ »ضمير
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 ،فعل ماضی يا مضارع را پيدا کرد .مثال:خواهد بود که بتوان در خود خبر فعليهخبر زمانی جمله : خبر جمله فعليه( 2
 (جمله)خبر ي کتب ون   / کتبوا  الطالبون   (/جمله)خبر  يعلمانِ  / علما( / الطالباِن جمله)خبر يذهبُ / ذهب  ٌّ علی

 (.جمله)خبر يجِلسن   / جلسن  ُ (/ الطالباتجمله)خبر تذهبانِ /  ذهبتا/ الطالبتاِن 
 .  ظرف( 2( جار و مجرور  4: نوع شبه جملهخبر از ج( 
 / فی المحفظِة  ./ الکتاُب  فی المدرسةِ جار و مجرور:علیٌّ  (4
يعنی خبر در اصل يا يک اسم و يا يک فعلی بوده که بر عموم داللت داشته و حذف آن دو خالی از اشغال :ظرف( 2

يکوُن عند ک . بود که حذف )موجوٌد و يکوُن ( اشغالی  هست يعنی: علیٌّ عند ک در اصل: علیٌّ موجوٌد عندک و يا علیٌّ 
کتاٌب /  هناک  / فوق ک / الکتاُب  عند کعلیٌّ  ندارد و به همين خاطر خبر از نوع شبه جمله به آن گفته شده است .

 .علیٌّ .)مشخص شده ها خبر از نوع شبه جمله هستند( عند ک
م شدن شبه جمله بر مبتدا يا جايز و م شدن د: اگر مبتجايزيا واجب هست . نکته: مقد  ا اسمی مشخص و معرفه باشد مقد 

.)خبر از نوع شبه جمله(. واجب: عندک شبه جمله بر آن جايز هست؛مانند:  اگر مبتدا اسمی مشخص و معرفه علیٌّ
م شدن شبه جمله بر ن   .)خبر از نوع شبه جمله(کتابٌ عندک هست؛مانند:  واجب مبتداباشد مقد 

ُ عند ک:کتاب الکتابتوجه داشته باشيم که هنگام مقدم شدن خبر در ترجمه از ادات تأکيد استفاده خواهيم کرد :نکته:بايد 
 پيش توست ./ عند ک کتاٌب :فقط کتابی پيش توست .

 :  در موارد زير خبر بر مبتدا مقّدم می شود:اصل در آن هست که اول مبتدا و پس از آن خبر بيايد.ولی نکته
ٌح .)خبرمقدم  فی المزرعةِ مبتدا اسمی ناشناس و نکره و خبر به صورت شبه جمله بيايد : الف(هرگاه   شبه جمله(–فال 

هر گاه خبر از اسامی صدارت طلب)اسم استفهام،اسم شرط( باشد.)اسامی صدارت طلب اسمهايي هستند که هميشه ب(
؟)خبر مقدم(  / م ن در ابتدای جمله می آيند (مثال:   (.خبر مقدمهذا؟ ) ماأنت 

،خبر  أمام  المزرعةِ  ج( هرگاه به مبتدا،ضميری متصل شود که مرجع آن در خبر آمده باشد.مانند:أمام  المزرعِة صاحُبها .)
ر)در آخر قرار گرفته( چون ضمير صاحُبها مقدم / م شدن خبر در اينجا « ها»،مبتدای موخ  به مزرعه بر می گردد مقد 

 . واجب هست (
است که مبتدا،مشخص و معرفه و خبر )اگر مفرداست( ناشناس و نکره باشد. ولی گاهی مبتدا نيز به  نکته:اصل بر آن

 صورت نکره می آيد ؛مثال: 
 « ونٌل للُمکذ بين»سالٌم عليکم .       /    الف( مبتدا بر دعا و نفرنن داللت کند:

من عبادِة }خبر مفرد{ خيرٌ }اسم نکره{  ساعةٍ مضاف{})مبتدا عدلُ ب(مبتدا به اسم ناشناس و نکره اضافه شده باشد؛مانند: 
نٍة .  /  رجُل عالٍم مفيٌد .  سبعين  س 

 ج(قبل از مبتدا حرف استفهام يا ادا نفی بيايد؛مانند:هل رجٌل فی البيت؟   / ما طالٌب فی المدرسِة .
جمالت نقش بگيرند اعراب محلی نکته: هرگاه کلمات مبنی)اسماء اشاره،موصول، استفهام و ادات شرط(و جمالت و شبه 

)اعراب هردو مبتدا و خبر محلی هست،  خبر مرفوع محاًل («ذهب  »مبتدا مرفوع محاًل / «هذا »خواهند داشت . هذا ذهب 
 : خبر مرفوع محاًل . فی المدرسةِ علیٌّ 
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دارد و بين مبتدا و  نکته: گاهی ميان مبتدا و خبر که معرفه است، ضمير منفصل مرفوعی می آيد که با مبتدا مطابقت
« دعما»يا « فصل»برای مبتدا محسوب نکنيم.به اين ضمير ،ضمير  خبر فاصله می اندازد تا خبر را به اشتباه صفت

 مثال: ترجمه می شود .« تنها»و « همان»گونند و معمواًل به صورت 
}مبتدا{ُ » صفت « العالمُ »کلمه « علیٌّ العالمُ » ما در عبارتا« / ُيرشُد إلی خيِر سبيٍل }خبر مفرد{ الدليلُ }ضمير فصل{ هوالقرآن

 برای علیٌّ بوده چون ميان آن دو ضمير فصل نيامده است .
آنها حکم نکنيم.شبه  بودن مقد مظرف(در اول جمله ها،سرنع به خبر  -مراقب باشيم با ديدن شبه جمله)جارو مجرورنکته:

مرفوع و نکره ای به عنوان مبتدا بيايد.در غير اين  جمله زمانی در اولجمله خبر مقدم است که پس از آن،اسم
)فقط جار ومجرور بوده و نقش أکُتُب واجبی. فی المدرسةِ صورت،فقط شبه جمله است و نقشی در جمله ندارد .مانند: 

 (.فقط جار ومجرور بوده و نقش ديگری ندارد ديگری ندارد(  / هناک قتلُت ثعلبًا.)
شده،در صورتی اسميه است که آن اسم مبتدا بوده و پس ار آن نيز خبری آمده باشد تا  نکته: جمله ای که با اسم آغاز

به بيان توضيح در مورد آن بپردازد.بنابرننجمله های زنر،اسميه نيستند،بلکه فعليه هستند.زنرا جمله ای که پس از آن آمده 
}جارو لکمأکملتُ }فعل و فاعل{  }ظرف{اليوم  / » «و فاعل{ }فعلنعبد}مفعول{إياک »در مورد اسم ما قبل خود توضيح نمی دهد؛مانند: 

 « .مضاف إليه{-دينکم}مفعول مجرور{
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 رياضی -جزوه سال دوم تجربی   «یبسمه تعال»
 نکره( –قواعد درس يک) معرفه 

بر شخص يا شیء  اسمی است ناشناخته کهاسم نکره يکی از تقسيمات اسم در زبان عربی،تقسيم اسم به معرفه و نکره است.
 ارد .اسمی است شناخته شده که بر شخص يا شیء مشخص داللت د اسم معرفهنامشخص داللت دارد .

عربی نکره نکته مهم آن است که بدانيم نکره بودن در زبان عربی نيازمند داشتن هيچ گونه نشانه ای نيست،زنرا اصل در اسم های 
اين اسم نکره است چون تنوين دارد،کاماًل »عبارتهايي مانندبودن است،اما معرفه بودن نيازمند وجود نشانه ای در اسم است.لذا 

 .«غلط است
تيم که معرفه بودن در زبان عربی نيازمند وجود نشانه است.اين عبارت به توضيح بيشتری نياز دارد.برای روشنی و توضيح گفنکته:

)علی  آمد(/ جاء رجٌل)مردی آمد(      جاء الرجُل )مرد آمد(بيشتر به مثال زنر توجه کنيد:  جاء علیٌّ
نخست نکره بوده و بعد با اضافه شدن الف و الم «رجلٌ »بارت دوم کلمهمعرفه است)اسم علم(،اما در ع کلمه علیٌّ  ستدر عبارت نخ

 اسم های معرفه به دو قسمت اصلی تقسيم می شوند: باتوجه به اين دو مثال می توان گفت کهمعرفه گشته است. 
،فاطمه -4                                                 ل م: علی          اسم ع 

 ضماير: هو،أنتم،ک-2 به خودی خود معرفه اند                       
  اسم اشاره: هذا ،ذلک-1                                                

 اسم موصول: ال ذی،ال تی،م ن -1                                                         اسم معرفه        
 

 ُمع ر ف به الف و الم: الرجل  -4                                                                      
  الر جل )معر ف به اضافه(کتاب معر ف به اضافه:  -2   با روش خاص معرفه شده است                         
س يک شیء داللت کند اسم جنس گفته می شود}مساوی با اسم عام در فارسی{ اسم عل م:در زبان عربی به اسم هايی که بر جن-4

ن نام مشخصی بگذارنم،آن را اسم عل م آ؛مانند: جبل،ن هر،انسان،رجل،مدينة.  حال اگر يکی از افراد يک جنس را انتخاب کنيم و بر 
، فاطمه، طهران.لم اسمی است که بر يک شخص يا شیء معين داللت می کند. دلذا اسم ع  می ناميم،   ماوند، علی 

 اسم علم دارای دو تقسيم است:  
 مدح: سجاد، زنن العابدين،امير المومنين،باقر                          
 نکوهش(داللت داردو ذم ) اسمی که بر مدحلقب:                          

الُة الحطب،رجيم     : تقسيم اول اسم علم  ذم : حم 
 ام  البنين، ام  الفضل ،ابو طالب،ابو القاسم: همراه است« أم  »و « أب»ُکنيه: اسم علم است که با                         

استفاده  «بنت»يا « ابن»ساخته می شود و بعد از آن نيز الزم است اسمی ظاهر بيايد لذا اگر از « أم  »و« أب»نيه فقط بانکته: ک
، کنيم يا به جای اسم ظاهر از ضمير بهره ببرنم عبارت حاصل کنيه نخواهد بود.لذا مثال های زنر کنيه  نيستند:أبوک،أم ه،إبن علی 

 بنُت حسيٍن . 
 
 

،حسين،نقی                    اسم عل م مفرد:اسمی است علم که بيش از يک کلمه تشکيل نشده است.علی 
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                                     دومتقسيم 
                                                                                                                                                أم  الفضل              کنيه:    ددو جزء اسم مرکب، مضاف و مضاف إليه هستن مرکب اضافی:                  

 هيچ کدام نباشد: عبد هللا       نادی:تأبط  شر ًا )فراتر از بحث کتاب(مرکب: اس     العابدينلقب: زنن 
                                                         )فراتر از بحث کتاب( سيبويه مرکب مزجی:  لم که از بيش اسم عاسم علم مرکب:  : اسم علم

  از يک کلمه تشکيل شده است.
داشته « ال»لذا اسم علم چهدر اسم های علم،نشانه معرفه ونکره بودن نيست،بلکه برای زنبايی و زننت است،« تنونن»و «لا:»نکته

ل م»،«تنونن»باشد و چه   محسوب می شود .« معرفه به ع 
 بحث شده،به خاطر خالصه نويسی از تکرار آن پرهيز می کنيم. درس ششم بحث ضماير درسال اول ضماير: -2
گونند.اسم  به کلماتی که برای اشاره حسی به افراد،اشياء و حيوانات به کار می رود اسم اشاره می عربی :در زباناشاره اسم-3

 استفاده می شود .  دورو هم برای  متوسطهم برای  نزديکاشاره در زبان عربی،هم برای 
 دور               نزديک                  متوسط                                      

 مفرد     هذا                       ذاک                     ذلک                              
 هذ يِن                ـــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــ-مثنی     هذانِ       مذکر               
                        ُأولئک                   ــــــــــــــــــــــ                هوالء        جمع                   اسم اشاره

 تلک                        ــ  ـــــمفرد        هذه                      ــــــــــــ                         
              ـ                      ـــــــــــــــــــــــــــــــ             هات ينِ -مثنی       هاتانِ      مونث              

  أولئک    ــــــــــ                   جمع         هوالء                   ــــــــــــ                        
 .)توجه شود تا با ُثم  اشتباه نشود(ث م   دور: هنالک،   اسم اشاره برای مکان:   نزديک: هاهنا،ُهنا    / متوسط: هناک       

  ميان جمع مذکر و جمع مونث مشترک هستند :هوالء إخواٌن،هوالء أخواٌت . «هوالء»و « أولئک»نکته:
 هذه)تلک( إقداماٌت ، هذه)تلک( کُتٌب .نکته: برای جمع غير عاقل از اسم اشاره مفرد مونث استفاده می کنيم:

 با اسمی که بعد از اسم اشاره می آيد يکی از نقش های زنر را دارد:نکته: غال
 فاضٌل .)صفت( العالمُ مشتق وصفی است:نقش صفت)نعت( را دارد :هذا      اگر الف و الم داشته باشد   اسم بعد از 

)عطف بيان( . الرجلُ ا نيست: نقش عطف بيان را دارد:هذ مشتق وصفی                                  اسم اشاره   أبوک 
 )خبر(عالمٌ نقش خبر را دارد. هذا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اگر الف والم نداشته باشد:              

م داشته با توجه به نقش هايی که اسم اشاره در جمله دارد ترجمه آن متفاوت است،اگر اسم بعد از اسم اشاره الف و النکته:
  با  رای الف و الم باشد اسم اشاره راباشد،اسم اشاره را همواره بصورت مفرد ترجمه خواهيم کرد،اما اگر اسم بعد از اسم اشاره دا

هذا الر جُل : اين مرد  / هذا رجٌل : اين يک مرد است./ هذاِن الر جالِن: اين دو مرد / هذاِن توجه به صيغه خود ترجمه خواهيم کرد .
 الِن: اين ها دو مرد هستند./هوالء الر جاُل:اين مردان./ هوالء رجاٌل:اين ها مرد هستند.رج

ذهب  )عطف بيان و مرفوع که بايد  الر جلُ نکته:اسم دارای الف والم بعد از اسم اشاره دارای نقش عطف بيان خواهد داشت؛مانند: هذا 
 )صفت(:) خبر و مرفوع است.(يکُتبُ  رجلٌ از اسم اشاره تبعيت کند( و اما د مثال: هذا  اعراب و معرفه بودندر 
    با اينکه بحث موصول در سال اول بررسی شده اما نکاتی را برای يادآوری و دقت بيشتر می آورنم: :سم موصولا-1

غالبا اگر بعد از اسم معر ف به الف ترجمه نمی شوند اما اسم های موصول خاص « که»هيچ گاه بصورت «ما»و«م ن »موصول
ترجمه می شوند.لذا به ترجمه اسم های موصول توجه زنادی داشته « که»والم يا معر ف به اضافه بيايند به صورت 

ةِ  اّلتیأنُظر إلی قرونه الجميلِة الثمينِة »مثال:باشيم.  (صفت برای الثمينة و محال مجرور«)البر اقِة فی ضوء القمِر  ظهرت کالفض 
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از آن جهت موصول عام يا مشترک می گونند که برای مذکر و مونث و تمامی افراد و اشخاص به يک « ما»و «م ن»نکته:به
 صورت به کار می رود .

اسم  «م ن»الف(پس به اين تقسيم بندی دقت کنيد: ،اشتباه نکنيد« م ن»را با اقسام ل عام عاقلو :نکته:بايد توجه کرد که اسم موص
اسم شرط است:نکره بوده و بر سر دو « م ن»ب(می باشد. « آن که»و«کسانی که»،«کسی که»است،و به معنای موصول:معرفه

 «م ن جاء؟»می باشد.« چه کسی»اسم استفهام:نکره است و به معنای «َمن »ج( «م ن حفر  بئرًا ألخيه وقع فيه» د:يجمله می آ
:گاهی اوقات الف کرد برای پرهيز از اشتباه به تقسيم بندی زنر توجه کنيد: دارای اقسامی است که نبايد آن ها را فراموش «ما»نکته:

ما «:نافيه»(ما4به دليل حرف بودن نه معرفه است و نه نکره . در جمله بکار می رود که در اين صورت« حرف»به صورت
)نرفت(./  :بعد « زايد»(ما1إن ما علیٌّ عالٌم . ؛مانند: (41:به حروف مشبهه بالفعل متصل می شود )ر.ک به درس « کاف ة»(ما2ذهب 

.ب(گاهی اوقات به صورت اسم در جمله بکار می « تکونوا مااستفاده می شود و معنی ندارد. أين« ،أين  اذا»مثل یاز ادوات
ره (اسم شرط:نک2« / ُيسب ُح ّلل  ما فی السمواِت و ما فی األرض:»(اسم موصول:معرفه است)چيزی که،چيزهاِي که،آن چه(4رود:

؟)چه س(اسم ا1ر.ک به قواعد اعراب فعل(  /«)ما تفعلوا من خيٍر يعلمه هللاُ »است)هرچه(:  تفهام: نکره است)چه چيزی(.ما قال 
 نکره است: ما أحسن  علي ًا )علی چقدر زنباست( .« تعج ب»(ما1گفت؟(. 

عنوان جمله اعراب ندارد)ليس  لها محلٌّ من فعليه،اسميه،جارومجرور وظرف بيايد( به  جمله نکته:جمله صله)که می تواند بصورت
 دارای اعراب است. )جمله صله(اما اجزای داخلی آناإلعراب(

)جمالت استفاده کرد.پس استفاده از از جمالت انشايی يا منفی( باشد و نمی توان خبری)مثبت نکته:جمله صله بايد جمله ای
  نادرست است.ه صله وان جملأمر،نهی،استفهام،تمن ی،دعاو قسم به عن انشايی(

نکته:يکی از نکات بسيار مهم در باب جمله صله ضمير عائد است.ضمير عائد ضميری ات که در جمله صله وجود دارد وبه اسم 
                    در فعل يقاتلون،ضمير عائد هست[.            « واو»]ضمير بارز «ن فی سبيل هللاو ُيحب  ال ذين يقاتل إن  هللا   »موصول بر می گردد.مثال:
 عالٌم. هُ جمله وجود دارد وديده می شود.جاء ال ذی أبو  رضمير بارز:ضميری که د

 مذکور:در جمله وجود دارد.               
ضمير مستتر:ضميری است که در جمله صله وجود دارد ولی ظاهر                              ا ديده نمی               

 ،   1، 4شود.عائد هنگامی ضمير مستتر است که فعل جمله صله غالبا صيغه
ماضی باشد .مانند: هو ال ذی بعث                                                        1و  4مضارع و يا  41، 41، 7                                ضمير عائد:

 «[  هو»عائد ضمير مستتر رسوال.]
محذوف:عائد هنگامی محذوف است که فعل جمل صله فعلی متعدی باشد اما مفعول به آن ذکر نشده                                        

 .ف قنا بما ُتحبٌّ ]ُتحب ُه[هم  و  لباشد.در چنين صورتی عائد حتما محذوف خواهد بود . مانند: ال
 سمند و همانند اسم می توانند هر نقشی )فاعل،مفعول،مبتدا،خبر،مضاف إليه و ...(در جمله بپذيرند.ا«موصوالت»نکته:  
 يا ذواّلالم:« ال»معرفه به  -5

 يکی از راههای تبديل کردن اسم نکره به معرفه،آوردن الف والم در ابتدای اسم نکره است.مانند: 
نکره                                                                                                        ـــــــــــــدرسة.المــــــــــــــــ       ←   مدرسةال+ 

 معر ف به الف و الم
حذف می گردد،زنرا  آنها «ون مثنی وجمعن»و «ال»د،نمضاف واقع شو مثنی و جمع مذکر سالم  يادار « ال»اگر اسم:نکته

،و اسم مضاف نمی گيرد و در ضمن اسم مضاف می تواند در تمام حاالت اعراب )رفع،نصب،جر( بيايد« تنونن»و« ال»مضاف
 طالبا المدرسِة .  ←/ الطالباِن +المدرسة   کتاُب المعل مِ  ←مانند:    الکتاُب+المعل م .هميشه مجرور است إليه
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« الف والم»ی گيرند.بايد توجه کنيم که اين چنين اسم هايی هيچ گاه معرف بهم« الف والم»گاهی اوقات برخی اسم های علم:نکته
نمی گردند و همانند اسم علم می مانند.البته بايد توجه کنيم که اسم علم را با صفت هايی که در جمله به کار می روند و شباهت 

 صفت نه معر ف به الف و الم( –ُن)اخالق نيکويش لحسبااسم علم دارند اشتباه نکنيم.مانند:قال الحسُن)اسم علم(   /   خلُقُه ا
 معّرف به اضافه: -6

 گونند.« معرفه به اضافه»اضافه شدن معرفه می شود به آن  هرگاه اسم نکره ای به اسمی معرفه اضافه شود،چون به وسيله
 مانند:
                       المعل ـــــــــــم/      کتاُب      عِلـــــــــی  /       کتاُب     ال ـــــــــذی/       کتاُب    ذلـــک/     کتاُب     کــــــــــــ کتابُ 

  ذو ال الم               علم         موصول                 اسم اشاره                 ضمير            
.اگر مضاف إليه نکره باشد،مضاف نيز نکره إليه آن نيز معرفه باشدمضاف نکته:در صورتی مضاف معرفه محسوب می شود که 

 خواهد بود .مانند: کتاُب معل ٍم )هر دو نکره هست(
ما قبل آن معرفه خواهند نکته:هرگاه چند اسم پی در پی به يکديگر اضافه شوند،در صورتی که آخرنن اسم معرفه باشد،اسم های 

 اسم های ما قبل آن نکره خواهند بود.صورتی که اسم آخر نکره باشد،بود ودر 
 مانند:
                                                                                                    لتلميذِ ا وُن باب صف  مدرسةل هذا

  معرفه             معرفه    
                                                                                                 .  تلميذٍ ة لوُن باب صف  مدرس هذا

    نکره      نکره             
است لذا اگر کلمه نخست فعل يا حرف باشد معر ف به اضافه وجود ندارد.مانند:علينا  / قاتلنا  / عر ف به اضافه حتما اسم منکته:

 ه اضافه نيستند(داده شده معرف ب قاتل نا .)مثال های
نکته: چناچه اسمی هيچ يک از معرفه های ششگانه نباشد، نکره خواهد بود.زنرا در عربی اصل بر نکره بودن اسم هست.  

   نکته:اسامی معرب يکی از سه نشانه های )ال،تنونن و مضاف واقع شدن( را دارند.
، مسلممعلميِن ، معلماِن،»نکته:اسم هايی مانند: ا اينکه تنونن ندارند،اما نکره اند،زنرا هيچ يک از شش نوع معرفه ب« ين  مجتهدون 

گونند.اين نون هنگام مضاف واقع شدن حذف می شود نون عوض تنوين در اسم های مثنی و جمع مذکر « ِن -ن  »نيستند. به نون 
.     
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  قواد درس دوم وسوم )عالمات إعراب (
إعراب اسم دارای اقسام سه گانه)رفع،نصب،جر( است که اسم با توجه به نقش خود در جمله می تواند آنها را داشته  

دهيم.إعراب اسم  نوشتن زبان عربی الزم است نقش های اسم را در جمله تشخيص و صحيحصحيح خواندن  برای باشد.
ايان می شود معلوم می گردد وتا اين عالمت ها شناخته نشود معالمت هايي که در آخر اسم ن غالبا)نه هميشه( با

آموزش إعراب و علم نحو کامل نخواهد بود.لذا ابتدا به ارائه نموداری از اقسام اعراب می پردازنم وآن گاه هر يک از 
           دهيم.می اقسام اعراب را توضيح 
 می شود. ظاهر کلمهاصلی:که حرکات )ــــُـــــٌــــــــــــــ ـــــــًــــــــــــــِـــــــٍـــــــــ( بر روی                            

  يِن )نصب و جر( مثنی :اِن)رفع( / ــــــ ـ                                          :ظاهری         
)رفع(   /   ــــِــــ      : ه حروف()معرب ب    فرعی:          اقسام                                      ين  )نصب و جر ( جمع مذکر سالم: ون 

                                  ثش فراتر از تجربی و رناضی هست(                                                          اسماءخمسه)بح                                                      إعراب
                      نصبی فرعی است(                                                                                                                جمع مونث سالم:)که تنها در حالت)معرب به حرکات(       .                                

                                                   غير منصرف ها)که تنها در حالت جری فرعی است(                                                                                                                                           .
 (دمی آي ،جمله هاو شبه جمله ها کلمات مبنی درکه تنها ) :یمحل         
  متکلم می آيد(« ياء»که با اسم های مقصور،منقوص و مضاف به  : )تقديری          

 :أکثر اسم های عربی اعراب ظاهری اصلی دارند،پس هرگاه کلمه ای با)ــــُـــــــــــٌـــــــــــــ (مرفوعإعراب ظاهری أصلي
 جلٌ / ر الر جُل مانند: جاء ری اصلی هست.هدارای اعراب ظاــــــــًــــــــ(منصوب وبا )ــــــِـــــــــــــٍـــــــ( مجرور و با)ـــــــــــــــــــــــ(مجزوم شود،با)ــــ  

ارع مجزوم با )مضلم يذهبفی الکتاِب / کتاٍب )مجرور(   )فاعل مرفوع(  رأيُت التلميذ  / تلميذًا )مفول منصوب(    قرأتُ 
 .(اب ظاهری اصلیر اع

به آخر اسم مفرد ساخته «ـــــ ـــ يِن » و « انِ »فه شدن ضا:اسم مثنی با ااسم مثنی(:اعراب ظاهری فرعی)معرب به حروف
 مانند:                                می شود.اين مسأله ناشی از نقش های مختلفی است که اسم مفرد در جمله دارا می باشد.

 )مجرور به حرف جر ( طالب ينِ )مفعول:منصوب( / سل مُت علی طالب ينِ )خبر مفرد:مرفوع( / رأيُت  طالبانِ هما
.]اعراب ظاهری فرعی[                                      استفاده می شود«ا » رفع: به جای ــــُــــــــٌــــــ حرف                               

استفاده می شود.]اعراب ظاهری فرعی[                              «يـ » حرف  نصب: به جای ـــــ ـــــًـــ    اسم مثنی: عالمات اعراب
                          استفاده می شود.]اعراب ظاهری فرعی[«يـ » حرف  ـ ــٍــــ جر: به جای ِــــ   .                            

اسم مثنی مضاف إليه همواره حرکت کسره داردواگر  .اين نون عالمت اعراب نيستاسم مثنی وجود دارد نونی که در آخر 
)مضاف اليه [ُمعل ماک  ]معل مانِ مانند:داشته باشد،نون حذف می شود. )مبتدا مرفوع و عالمت رفع آن الف( +ک 

] صديق يِن)مفعول منصوبوع وعالمت رفع آن الف[.     /       رأيُت ف]خبرمر  عالمانِ هذاِن مجرور([ ( «ياء»به  صديق يک 
و « ون  »مذکر سالم با اضافه کردن  جمع:جمع مذکر سالم                              ( [ .+ ک)مضاف اليه مجرور

به آخر اسم مفرد ساخته می شود .تفاوت اين دو به خاطر نقش هايی است که جمع مذکر سالم می تواند در « ــــــِـــ ين  »
ادقون  المومنون  صاستفاده می کنيم.مثال: « ين  »و در بعضی از « ون  »از  هابرخی از نقش  در مله داشته باشد،يعنیج

 ) مجرور به حرف جر(. لمعلِمين  )مفعول به منصوب( /سل مُت علی ا الطالِبين  خبر مرفوع( / رأيُت  –)مبتدا مرفوع 
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استفاده می شود.]اعراب ظاهری فرعی[                                      «واو » ای ــــُــــــــٌــــــ حرف رفع: به ج                                    
استفاده می شود.]اعراب ظاهری فرعی[                              «يـ » عالمات اعراب جمع مذکر سالم:.   نصب: به جای ـــــ ـــــًـــ  حرف 

 استفاده می شود.]اعراب ظاهری فرعی[  «يـ » جر: به جای ــــِــــــٍـ  حرف                    .                
.اين نون همواره حرکت فتحه دارد و اگر عالمت اعراب نيستنونی که در آخر اسم جمع مذکر سالم وجود دارد  :نکته 

المدرسِة.)فاعل و مرفوع با اعراب معل مو اء اسم جمع مذکر سالم، مضاف إليه داشته باشد،نون حذف می شود.مانند:ج
 معل می با اعراب ظاهری فرعی( /سل مُت علی «ياء»المدرسِة.)مفعول و منصوب به معل می ظاهری فرعی( / رأيُت 

      با اعراب ظاهری فرعی(.« ياء»به  مجرورالمدرسِة.)
 ،بساتين،شياطينمساکين،فرامين»مفردند و که «ملعون،مجنون،رصين،و ثمين» نکته:بايد توجه کرد که کلماتی همچون 

هستند و نبايد آن  دارای اعراب ظاهری اصلیو جمع مکسرند و با آنها همچون جمع مکسر رفتار کرد   «،مجانين و...
  .ها را به اشتباه جمع مذکر سالم و دارای اعراب ظاهری فرعی به حساب آورد

شوند دارای اعراب ظاهری  ضمير متکلم وحده]ی[مضافی که به نکته: اسم مثنی و جمع مذکر سالم هميشه)حتی زمان
 فرعی دارند.

:برای آشنايی با عالمت های اعراب جمع مونث سالم به مثال های زنر توجه کنيد:                         جمع مونث سالم
فعول و منصوب ،عالمت نصب )ملمعل ماتِ الی المدرسِة)فاعل مرفوع و عالمت رفع آن ضمه( / رأيُت ا التلميذاتُ جاءت 

متوجه می  با توجه به مثال ها    مجرور به حرف جر ،عالمت جر آن کسره (. )المعل ماتِ آن با کسره( / سل مُت علی 
شويم که عالمت جمع مونث سالم در حالت رفع و جر همانند اعراب اصلی است،اما عالمت اعراب آن در حالت نصب 

.به به جای حرکت فتحه، حرکت کسره می گيردانگونه که در مثال دوم معلوم است متفاوت از اعراب اصلی هست و هم
 طور خالصه می توان گفت: 
رفع: ــــُــــــــٌــــــ جاءت التلميذاُت/تلميذاٌت.]اعراب ظاهری اصلی[                                                                  
نصب: ــــِــــــٍــ : رأيُت التلميذاِت / تلميذاٍت.]اعراب ظاهری فرعی[                               عالمات اعراب              

                                [  اصلی.]اعراب ظاهری سل مُت علی التلميذاِت/ تلميذاٍت.جمع مونث سالم:            جر: ــــِــــــٍـ  
گاه حرکت فتحه نمی گيرد.                                                                     جمع مونث سالم هيچ  -4نکات: 

جمع مونث سالم فقط در حالت نصب، اعراب فرعی دارد. با توجه به اين نکته اگر جمع مونث سالم منصوب باشد  -2
/ تلميذاٍت )مفعول به منصوب و عالمت نصب  رأيُت التلميذاتِ يم: منصوب به کسره نيابی. ندر اعراب آن چنين می گو 

                                                                                                                  آن کسره نيابی هست(
جمع مونث سالم « توقت،صوت،مي ت،بي»عبارتند از: که مفردشان به ترتيب« أوقات،اصوات،اموات،ابيات» یااسم ه -1

 جمع مکسرند،بنابرنن در همه حاالت اعرابشان ظاهری اصلی هست.،بلکهنيستند
                                                                                  اسم غير منصرف )ممنوٌع من الصرف(:-

اين اسم را بشناسيم.در توضيح می گونيم که اسم های اسم غير منصرف بايد خود  قبل ازآشنايی با عالمت های اعراب
به دو دسته تقسيم می شوند.اسم هايی که تنونن می گيرند و اسم هايی که تنونن نمی گيرند. در زبان عربی به اسم  عربم
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                می گونند .                    غير منصرف می گيرندنو به اسم هايی که تنونن  منصرفهايی که تنونن می گيرد 
 اسم غير منصرف در زبان عربی دارای موارد خاص است که در جدول زنر آمده است:

اسم علم عجمی)غير عربی(:ابراهيم،يوسف،ميکال،فرامرز،جبرئيل.                                          -4                   
و معنوی:معاوية،مرنم،فاطمة.                    مونث لفظیمعنوی،مونث ظی،اعم از مونث لف اسم علم مونث-2                 . 
ة.                                               -1 اسم             .              اسم شهرها و کشورها: طهران،ايران،مک 

أحمق،أحمد،أکبر.               صفات بر وزن أفعل)چه صفت مشبهه چه صفت اسم تفضيل(:أحمر،-1 .غير منصرف:   
صحراء،   اسم های ممدود و مقصور که الف آنها زائد باشد)جزء حروف اصلی کلمه نباشد(:کبری،-5               .  
       :مکاتب،أکابر،مصابيح،قناديل.                )فواعل،فواعيل(جمع بر وزن مفاعل يا مفاعيل يا شبيه اين دو جمع-6                . 

 :عطشان،جوعان،سلمان،شعبان،سليمان. صفت و اسم علم که دارای الف و نون زايد باشد-7.                 
نکته:اسم همه پيامبران غير منصرف است غير از:محم د)ص(،صالح،هود،لوط،نوح،شعيب،شيث عليهم السالم که  

ربی هستندو اسم های ديگر اسم هايی سه ع« محمد)ص(،صالح و شعيب»منصرف هستند. علت آن است که اسم های
 حرفی هستند که حرف وسط آن ها ساکن است و به همين علت منصرف هستند. 

حال که با اسم های غير منصرف آشنا شديم،با ذکر مثال به توضيح عالمت های اعراب اسم غير منصرف می پردازنم:  
اصلی(                                                       : فاعل ،مرفوع،عالمت رفع آن ضمه)اعراب ظاهری سليمانُ جاء 
:مفعول به،منصوب،عالمت نصب آن فتحه)  اعراب ظاهری اصلی(                                            سليمانَ رأيُت 

                                                                                                   فرعی حرکتی( . –:مجرور به حرف جر،عالمت جر آن فتحه نيابی) اعراب فرعی  سليمانَ سل مُت علی 
نکته:گفتيم که اسم غير منصرف در حالت جر به جای کسره،فتحه نيابی می گيرداما اين مطلب دارای دو استثناء دارد  

گيرد.)يعنی اعراب اصلی می گيرد(.                       ره میدر دو مورد اسم غير منصرف در حالت جر نيز حرکت کسيعنی 
)اعراب ظاهری اصلی  العلماءِ سل مُت علی   -: سل مُت علی علماء  دارای الف و الم باشداگر اسم غير منصرف  -الف

 المدينِة. لماءِ سل مُت علی ع -: سل مُت علی علماء  مضاف إليه داشته باشداگر اسم غير اسم غير منصرف،-ب دارد(.
 قواعد درس چهارم)اعراب محلی و تقديری( 

: کلمات مبنی اعراب نمی پذيرند و آخر آن ها در جمله تغييری نمی کند،اما اسم های مبنی در جمله نقش اعراب محّلی 
اشاره]به غير از مثنی[،اسم های استفهام،شرط و...(حرکت حرف  می پذيرند.کلمات مبنی)ضمائر،موصوالت،اسم های

و يا  مرفوع، منصوب قرار بگيرند،می گونيم محاًل)در محل(«رفع،نصب و جر»بت است.بنابرنن،وقتی درمحلاخرشان ثآ
)محاًل   هذاسل مُت علی )مفعول به ومحاًل منصوب( /  هذا)فاعل ومحاًل مرفوع( / رأيُت هذامانند:   جاء   مجرورند.

 مجرور به حرف جر( .
   دارند.               محلی،اعراب  هنگامی که نقش بگيرندمله) جارو مجرور،ظرف( نکته:جمله)اسميه،فعليه( و شبه ج

جمله اسميه،محال مرفوع(                       ،)خبرأبوُه عالٌم ٌّ /   علی    )خبر،جمله فعليه ومحال مرفوع( يذهبُ  علیٌّ مانند:  
  و محال مرفوع( )ظرف()خبر،شبه جمله ت  الشجرةٌّ تحعلی  /      )خبر،جارو مجرور و محال مرفوع(  فی المدرسةِ علیٌّ 

است.                               ظاهری فرعینکته:صيغه های مثنی اسم های اشاره و موصوالت،معربند و اعرابشان 
  « (.ءيا»ظاهری فرعی به  ،)مثنی(يخرجاِن من المدرسِة .)صفت با عالمت نصب ال لذينِ مانند: رأيُت التلميذيِن 



31

را در پايان خود ظاهر سازند،دارای اعراب تقديری :کلمات معربی که نمی توانند اعراب)ـــــ ــــــِـــــــــُــــــــ (اعراب تقديری 
يم تقديرشان بر اين بوده که مرفوع،منصوب و يا مجرور شوند.به عبارتی نهستند،بنابراين وقتی نقش می گيرند،می گو 

يا مجرور می باشند.اين کلمات)اسم ها( عبارتند از :                                                                        تقديرًا مرفوع،منصوب و
 اسم مقصور:اسمی است که در انتهای آن الف مقصوره باشد: الفتی، موسی، ُکبری.  -4
                                    شود: کتابی،مدرستی،قلمی.                                                                                       اسم مضاف به ياء متکلم:اسمی که به ضمير ياء متکلم وحده اضافه-2
   مکسور باشد:قاِضی،هاِدی،راِضی.                                       اسم منقوص:اسمی که در انتهای آن ياء ماقبل-1
انتهای آن ها : اسم های مقصور در همه حالت های اعرابی اعراب تقديری دارند،يعنی عالمت اعراب در اسم مقصور-4

)مفعول به و تقديرا )هًدی(موسی)فاعل و تقديرا مرفوع( /)نصب( رأيُت )هًدی(موسیظاهر نمی شود.مانند:)رفع(جاء 
 رتقديرا(.)مجرور به حرف ج)هًدی(موسی منصوب( / )جر( سمعُت من 

« رفع،نصب و جر»در هر سه حالت]يعنی الف و الم و مضاف اليه نداشته باشد[:هرگاه اسم مقصور،نکره باشدنکته
 فًتیمانند:خرج   اعرابش تقديری است. اسم مقصور هنوز همو  ]اين تنونن عالمت اعراب نيست[تنونن نصب) ــــــــًـــــ (می گيرد

.                        )مضاف إليه و تقديرًا مجرور(فًتی)مفعول به و تقديرا منصوب(/ هذا کتاُب یفتً )فاعل و تقديرا مرفوع(/شاهدُت 
(و يا به ياء ما قبل ساکن ) ــــــــ ی(ختم شود،صحيح اآلخر است و اعرابش تقديری نکته د)ی  :هرگاه اسمی به ياء مشد 
                          چون؟ تنونن نمی گيرد.مانند:هی ُکبری .نه)ُکبرًی (هيچ گاه « ُکبری »مثل اسم مقصور غير منصرف:نکتهست.    ني
اسم مضاف به ياء متکلم نيز مانند اسم مقصور در هر سه حالت)رفع،نصب و جر( :م مضاف به ياء متکلماس-2

( / سل مُت علی أبی اعراب تقديری دارد.مانند:جاء ابی)فاعل و تقديرا مرفوع( / رايُت أبی )مفعول به و تقديرا منصوب
 )تقديرا مجرور به حرف جر(.

اگر اسمی که مضاف اليه آن ضمير متکلم وحده است اسم مثنی يا جمع مذکر سالم باشد اعراب آن تقديری نخواهد نکته: 
) بود بلکه اعراب فرعی حرفی)معرب به حروف( خواهد داشت.مانند:رايُت معل م   مفعول به و منصوب،با اعراب ظاهری ی 

/ رايُت معل ِمی  )در اصل:معل ِمين  + ی ــــــــــــــ  معل ِمی  )اسم   (اسم مثنی–ی  معل م  ـــــــــــــــ  + ی اصل: معل م ينِ در رعی ياء  .ف
 حذف شده است .نون جمع مذکر سالم( که از هر دو 

)فاعل و القاِضیمانند: جاء است.اعرابشان تقديری « رفع و جر»در دو حالت  اين دسته از اسم ها:اسم منقوص -1
.)تقديرامجرور به حرف جر(.                                                                 القاِضیتقديرا مرفوع( / سل مُت علی 

از « ی»:اسم های منقوص در دو حالت رفع و جر اگر نکره باشند)ال نداشته و مضاف نيز واقع نشوند()ياء( 4نکته 
            .)تقديرامجرور به حرف جر(.قاضٍ فاعل و تقديرا مرفوع(/ سل مُت علی )قاضٍ می شود و مانند:جاء نخرشان حذف آ

)چه معرفه باشد چه نکره(اعرابشان ظاهری اصلی است. در اين حالت ياء « نصب»: اسم های منقوص در حالت 2نکته 
چونفتحه خفيف بوده در روی مفعول به وظاهرًا منصوب( .اضيًا ))ی(از آخرشان حذف می شود.مانند:رايُت القاضی  / ق

 ظاهر می شود . «ياء»
باشد آن اسم منقوص حساب نمی شود.لذا اسم های زنر « ياء ما قبل ساکن»يا «ياء مشدد»:اگر آخر اسمی1نکته  

د: منقوص نيستند بلکه صحيح اآلخر)اسمی که مقصور،منقوص و مضاف به ياء نباشد(محسوب می شون
،رمی،سعی ،وفی  ،تقی  نيستند  نيز منقوص زنر . ازسوی ديگر فعل ها[صحيح اآلخر هستند-]وحی،دلو،ظبی،حشو،هجوعلی 
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و منقوص از تقسيمات اسم می باشد.لذا مثال های زنر منقوص حساب نمی شوند :يهدی،يرمي،أرمي،يبکي،ينجلی. هم 
  سم منقوص اشتباه نگيرنم: أخی،صديقی،کتابی.متکلم را با ا« ياء»چنين بايد دقت کنيم که اسم مضاف به 

به « ياء»بوده که حرف عل ه « قاِضين» در اصل تنونن جر می گيرد چون  ،جر ودر حالت رفع « قاضی»نکته: کلمه
 مانند:قاٍض..نون به صورت تنونن نوشته می شود خاطر التقای ساکن يِن حذف می شود و

]مرفوع به اعراب فرعی يا نيابی[. مدر فعل مضارع هم اعراب فرعی دارننکته:ما  پس در شمارش انواع فرعی .مانند:يذهبون 
 )الوصف و اإلضافة(5قواعد درس                           در حساب هستند.

گاهی در زبان عربی دو اسم با يکديگر مرتبط می شوند اگر ارتباط قوی باشد؛مانند:کتاب خوب،کتاب ارزشمند.به اين   
استفاده کرد،اگر معنا داد،اضافه « است»ابطه وصفی يا اضافه وصفی گونندو برای تشخيص آن می توان از نوع رابطه،ر 

است،اما در  اضافه وصفیوصفی واگر معنا نداد اضافه بيانی است،مانند: کتاب خوب،خوب است.معنا دارد پس 
  عبارت؛کتاب مدرسه،مدسه است.عبارت معنا نداده،پس اضافه بيانی می باشد.

وسيله صفت اسمی است که حالت و جگونگی آن به  موصوف يا منعوتاضافه وصفی دارای موصوف و صفت است.
مانند:          اسمی است که حالت و چگونگی اسم ما قبل خود)موصوف( را توضيح می دهد. صفت يا نعتبيان می شود. 

لِ ُم الفاِضُل .)المعلم موصوف و الفاضل صفت است(.  الُمع 
توضيح داده  2:دارای مضاف اليه و مضاف است که بنده در درس اول عربی يا ترکيب اضافی يانیاضافه ب

مانند: کتاب درست در نمی آيد رنم جمله از لحاظ معنايیبياو « است»ام.مانند:کتاب مدرسه.اگر مثل مثال قبلی بعد از آن 
مضاف می تواند نقش های ست.مدرسه،مدرسه است.که جمله معنا ندارد پس عبارت ما يک ترکيب اضافی ا

 و....(داشته باشد اما مضاف اليه هميشه دارای نقش بوده و در ترکيب جمالت می آيد. متفاوت)فاعل،مبتدا،خبر،مفعول
            معرفه و نکره بودن . -1  عدد-1جنس -2اعراب -4صفت با موصوف خود در چهار مورد مطابقت دارد: 

مطابقت داشته باشد ؛   در آن ،نصب و جر(است که بايد صفت با موصوف خودمنظور از اعراب )رفع اعراب:-4
              هر دو مجرور . مفيدٍ  تابٍ هر دو منصوب / قرأُت فی ک مفيداً  کتاباً )هر دو مرفوع( / رأيُت  مفيدٌ  کتابٌ مانند: هذا 

عالٌم)هردو مذکر( /هذا إمرأٌة نشيطٌة  جنس :يعنی موصوف و صفت هر دو يا مذکر باشند و يا مونث؛مانند: هذا رجلٌ -2
 )هردو مونث( .

هذه الوردُة الحمراُء)هردو عدد:موصوف و صفت در تعداد يعنی مفرد،مثنی و جمع بودن مطابقت داشته باشند؛مانند: -1
 مفرد( / هاتاِن مجلتاِن مفيدتاِن )هر دو مثنی( / جاء  المومنون  العالمون  )هر دو جمع( .  

ره بودن: موصوف و صفت هر دو معرفه و يا هر دو نکره باشند که ما اين قاعده را در درس اول سال معرفه و نک-1
 .دوم همين جزوه توضيح داده ايم ؛مانند: دهب  الرجُل العالُم )هر دو معرفه( / قرأُت فی مجلٍة أدبي ٍة )هر دو نکره(

،توجه به عالمت های مختلف اعراب ضروری وت همانند هر بحث ديگر در علم نح: در بحث موصوف و صف4نکته 
أله ذکر شده،نوع اعراب هر يک را ساست،در مثال های زنر عالوه بر نشان دادن تبعيت صفت از موصوف در چهار م

 .  الفاضلُ  الر جلُ (جاء 4)                 :    نيز مدنظر قرار داده ايم
                      ه،مرفوع )صفت( /   مفرد،مذکر،معرف                        ،مفرد،مذکر،معرفه،مرفوع)نقش فاعل( (موصوف) 
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  العادلُ  لقاِضی(جاء ا2)

 ،مفرد،مذکر،معرفه، تقديرًا مرفوع)نقش فاعل(          /       مفرد،مذکر،معرفه،مرفوع )صفت(                      (موصوف)
 يا کان  بينهم فًتی شرنٌف و قاٍض عادٌل . عادلٌ  قاضٍ (هو 1)

 /    مفرد،مذکر،معرفه،مرفوع )صفت(     مذکر،معرفه، تقديرًا مرفوع)نقش خبر(    ) موصوف( مفرد،     
  عالماتِ ال الن ساء  رأيُت (1)

 )موصوف(،جمع،مونث،معرفه،منصوب)مفعول به(   /   جمع،مونث،معرفه،منصوب به کسره نيابی)صفت(           
 

  علماء . رجالٍ (سل مُت علی 5)

 ( صفت-جمع،مذکر،نکره،مجرور به فتحه نيابی)غير منصرف است/  مجرور به حرف جر)موصوف(،جمع،مذکر،نکره، 
 اضالِن ف رجالنِ (هذاِن 6)

حرف آن؛صفت(عالمت رفع ،نکره،مرفوع)مذکر)موصوف(،مثنی،مذکر،نکره،مرفوع)خبر(عالمت رفع آن؛حرف الف/ مثنی،
 .الف

 .فاضلين   علماء  (سل مُت علی 7)

مجرور به حرف جروعالمت آن فتحه نيابی)غيرمنصرف است( / جمع،مذکر،نکره،مجرور، )موصوف(،جمع،مذکر،نکره،
 عالمت جر آنحرف ياء)صفت(.

   حمراء   وردةً (اشترنُت 8)

-منصوب)مفعول به(/مفرد،مونث،نکره، منصوب)به دليل غيرمنصرف بودن تنونن نمی گيرد، نکره،مونثمفرد، )موصوف(
 .صفت(
موصوف از حيث جنس توجه به اقسام مونث خصوصًا مونث معنوی و مونث لفظی الزم  :در باب تبعيت صفت از2نکته

است:مانند: العصا السحرن ة    /   حمزُة العالُم      /    علیٌّ العالُم .  همانگونه که از مثال ها معلوم است صفت برای 
 می آيد .مونث معنوی به صورت مونث و برای مونث لفظی به صورت مذکر 

 جمع مونثو هم  مفرد مونثباشد،صفت آن می تواند هم به صورت  موصوف جمع غير عاقل :در صورتی که1نکته 
 بيايد.مانند: أيامًا معدودًة / معدوداٍت  /   اطالعاٌت قي مٌة / قي ماٌت .

ت :برای تشخيص تبعيت موصوف و صفت از نظر معرفه و نکره بودن،توجه به قواعد معرفه بسيار ضروری اس1نکته 
مهم ترنن نکته ای کهمی توان به آن اشاره کرد،آن است که اسم های علم بدون ن که الف و الم داشته باشند،معرفه .

 هستند اما صفت آن ها بايد همراه با الف و الم بيايد . علیٌّ العالُم  / بشُرالحافي)بشر پا برهنه(.
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  زبان عربی نقش نيست و برای تشخيص اعراب موصوف:با توجه به مثال ها معلوم می شود که موصوف بودن در 5نکته
و....داشته  بايد به جايگاه آن در جمله نگاه کرد.موصوف می تواند نقش های متفاوت مثل فاعل،مبتدا،خبر،مفعول به

باشد.از سوی ديگر متوجه می شويم که صفت در زبان عربی نقش است.البته صفت از خود اعرابی مستقل ندارد و از 
راب از موصوف تبعيت می کند.بنابرنن،در بيان اعراب از کلمه بالتبعي ة استفاده می کنيم.با اين توضيحات الزم لحاظ اع

به دليل غير منصرف بودن -)صفت،منصوب بالتبعي ة عطشان  به صورت زنر اعراب کنيم: رأيُت رجاًل است صفات را 
به دليل غير منصرف بودن تنونن جر نمی  -بالتبعي ة ) صفت مجرور  علماء .تنونن نمی گيرد( . سل مُت علی رجاٍل 

 گيرد(.
: در زبان فارسی اگر اسمی هم مضاف إليه و هم صفت داشته باشد ابتدا صفت و آن گاه مضاف اليه آورده می 6نکته

و مضاف اليه(. اما در زبان عربی مسأله برعکس است يعنی ابتدا مضلف اليه –.)صفت درسهم بزرگشود.مانند: در 
بعد صفت ذکر می شود در اين صورت الزم است به مسأله معرفه و نکره بودنموصوف و صفت دقت بيش تری مبذول 

  شود.
.                                             لکبيرُ ا مدرسةِ ال بابُ                                               

يه و مجرور / صفت برای باب، مفرد،مذکر،معر ف به الف و الم،مرفوع مفرد،مذکر،معر ف به اضافه،مرفوع / مضاف ال

  بالتبعي ة.

اسم مشتقی وصفی که دارای الف و الم باشد بيايد صفت محسوب «أيِ ها و أي تها»و« اسم های اشاره»: اگر بعد از 7نکته
 معر ف به اضافهو يا  و الماسم معر ف به الف ،اسم علمدر صورتی که بعد از  اسم موصولخواهد شد.از سوی ديگر 

 )صفت مجرور بالتبعي ة( / يا أي ها العالُم )صفت مرفوع بالتبعي ة( / العالمِ سل مُت علی هذا بيايد،غالبًا صفت است.مانند: 
   .                                                                                  اضٌل ف    جاء   ال ذی   الر جلُ 

  مبتدا       صفت     صله      خبر 
 : يکی از کلماتی که در زبان عربی به عنوان صفت استفاده می شود،اسم منسوب است.بنابراين اسم منسوب8نکته 

د»همانند مشتق های وصفی می تواند به عنوان صفت در جمله استفاده شود.برای ساختن اسم منسوب، به اين «)ياء مشد 
 گونند(به آخر اسم اضافه می شود: حسين ــــــــــــــــــــ حسيني  / فاطمة ــــــــفاطمي  . ياء ،ياء نسبت هم

ـــة( باشد ابتدا «)تاء مربوطة»ة( يا «)تای ُمدو رة»:اگر اسمی که از آن اسم منسوب می سازنم در آخر خود دارای 9نکته 
ة ــــــ مک ی  . اضافه« ياء نسبت»از آخر آن حذف می شود و آن گاه « تا»اين   می شود: سياسة ــــــــ   سياسی  ./ مک 
« واو»آن به « الف»باشد « الف مقصوره»: اگر اسمی که از آن اسم منسوب می سازنم در آخر خود داراتی 41نکته 

 تبديل می شود. معنی ــــــــمعنوی  / دنيا ـــــــ دنيوی    / فتی ـــــــ ـفت وی  / .
 ب کلمات زنر را بخاطر بسپارند: نبی  ـــــــ   نبوی  / مدينة ــــــــ مدنی  / رضا ــــــــ رضوی  / .:اسم منسو 42نکته 
و اعراب آن را تقديری  است ولی نبايد آن را اسم منقوص« ياء»: اسم منسوب هرچند در آخر خود دارای حرف41نکته 

د است و لذا اعراب ا )صفت دانست زنرا ياء در آخر اسم منسوب مشد  –سم منسوب ضاهری)اصلی(است.هذا رجٌل مکیٌّ
 لفظًا مرفوع(. 
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:در صورتی که اسم منسوب صفت باشد الزم است با موصوف خود در موارد زنر)اعراب،عدد،جنس و معرفه و 41نکته 
 الن ساء  اإليراني اِت /  المنضدتاِن الخشبي تاِن .نکره بودن( مطابقت کند. المرأُة اإليراني ُة / 

: در صورتی که اسم منسوب خبر باشد الزم است با مبتدا در عدد و جنس مطابقت داشته باشد ،چون خبر در 45نکته
 حکم مشتق وصفی است.مانند: قالت فاطمُة :أنا إيراني ٌة / أنُتن  ايراني اٌت . 

ه را ب شوند لذا صفت: همان طور که اسم ها در زبان عربی صفت هستند،جمله ها نيز می توانند صفت واقع 46نکته 
                                        صفت جمله) جمله وصفي ه( . -2صفت مفرد     -4دو دسته تقسيم می کنند: 

بيايد و درباره آن توضيح دهد.در اين صورت جمله اسمی نکره جمله در صورتی صفت است که پس از در زبان عربی،
)جمله وصفيه و  يحُکُم بالعدلِ مانند:رأيُت قاضيًا دارد. اعراب محلیاست و البته  از نظر اعراب تابع موصوف خودوصفيه 

) جمله وصفيه و عاٌم ط فيهحمل  عليٌّ زنبياًل /جمله وصفيه و محاًل مرفوع()الخير  ُيحبُّ محاًل منصوب(/ المومُن إنساٌن 
                                                                محاًل منصوب(                                                      

  خبر مقدم / مبتدا موخر                                                                                        
يک قاضی را -4است:  استفاده می کنيم لذا ترجمه جمالت باال چنين«که»در ترجمه جمالت وصفيه از حرف :47نکته 

علی  زنبيلی را حمل کرد که در  -1مومن انسانی است که خوبی را دوست دارد.  -2ديدم که به عدالت حکم می کرد.  
 آن غذا بود .

 بايددقت کنيم که جمالت وصفيه را با ديگر جمالت همچون خبر،خبر حروف مشبهة بالفعل،خبر أفعال ناقصه: 48نکته 
جمله وصفيه در عبارتی به کار می رود که اجزای آن کامل  نکنيم .برای اين منظوربايد بدانيم که و جمله حاليه اشتباه

و از سوی ديگر درباره اسمی نکره  -يعنی با عدم در نظر گرفتن جمله وصفيه خللی به اجزای جمله وارد نشود-باشد
  توضيح دهد.

ر ترجمه می شود:                                       جمله وصفيه مطابق نيا جمله،معموال به صورت زن: 49نکته 
ا خرندم که در -4 ُ کتابًا قد رأيتُه فی المدرسة:کتابی رماضی + ماضی       ماضی بعيد فارسی)يا ماضی ساده(:اشترنت

 مدرسه ديده بودم)ديدم(.    
دِق : ماضی +مضارع          ماضی استمراری فارسی: سمعُت نداًء يدعوني إلی -2 ندايی را شنيدم که مرا به الص 

 صداقت فرا می خواند.
مضارع + مضارع         مضارع التزامی فارسی) يا اخباری( :ُأفت ُش عن کتاٍب ُيساعُدني:دنبال کتابی می گردم که  -1

 مرا ياری کند .
 اعراب فعل مضارع )قواعد درس شش و هفت(               

 زنر است:  فعل مضارع دارای اعراب های
 تذهبن  . –تذهباِن  –رفع)مرفوع(:اگر قبل از فعل مضارع ادوات نصب،جزم يا شرط نيامده باشد. يذهُب -4
ی  -ل ن-أننصب)منصوب(:زمانی که قبل از فعل مضارع يکی از ادوات نصب بيايد: -2 ف ــ )فاء  –حت ی  -ِلــ  -إذن –ک 

 أن تذهبن  . –أن تذهبا  –سببي ت(.أن يذهب  
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 -ِلـ)الم تعليل( –لم ا  –( ادوات جزم:ل م 4جزم)مجزوم(:الف(اگر قبل از فعل مضارع يکی از ادوات جزم يا شرط بيايد.-1
تی . ب( اگر فعل مضارع در جواب فعل طلبی ذکر شود.  –م هما  –أينما  –ما  –م ن  -(ادات شرط:إن2ناهية.  «ال» م 

 أطلب تجد .
وم می شود ،که فعل مضارع هيچ گاه مجرور نمی شود)همان گونه که اسم هيچ گاه :با توجه به گفته باال معل4نکته 

مجزوم نمی شد( و حتی اگر فعل دارای حرکت کسره باشد نبايد آن را مجرور تل قی کرد و نيز متوجه شديم که فعل هيچ 
 أکِرممانند:  بر کسر تلقی کنيم .گاه مبنی بر کسر نمی شود و لذا اگر يک فعل مبنی ،کسره داشته باشد نبايد آن را مبنی 

فع التقای ساکن يِن حرف آخر فعل أمر]م [ حرکت کسره ر العاِلم .)فعل أمر مبنی بر سکون(          أکِرِم العاِلم  .)برای 
)فعل مجزوم به سکون(         لم أکِرِم الجاهل  )برای  لم أکِرمِ گرفته است(. /  فعل  فع التقای ساکن يِن حرف آخرر الجاهل 

 مضارع مجزوم] ِم [ حرکت کسره گرفته است(.
عالوه بر آن با عالمت های اعراب اسم نيز آشنا اعراب اسم به تنهايی کافی نبود و : همان گونه که شناخت اقسام 2نکته

با اقسام عالمت های اعراب فعل نيز آشنا  شديم در فعل نيز آشنايی با اعراب فعل کفايت نمی کند و الزم است
 برای اينکه بتوانيم اقسام عالمت های اعراب فعل را بيان کنيم فعل مضارع را در سه دسته بررسی می کنيم.شويم.

صيغه بعد از اين با –ه حاوی ضمير متصل مرفوع نيستند فعل مضارع )صيغه هايی ک 41، 41، 7، 1، 4(صيغه های4
 شناخته خواهندشد(. های مفرد

 . 42و  6(صيغه های 2
(صيغه هايی که دارای نون اعراب هستند = صيغه هايی که در آن ها 44، 41، 9، 8، 5 ، 1، 2ر)(صيغه های ديگ1

 آمده است .(« ياء»و « واو»،«الف»يکی از ضماير
(فعل الف قسام زنر را دارا هستند:أفعل مضارع از لحاظ عالمت های اعراب  41و  41و 7و 1و 4:صيغه های1نکته 

:تقديری رفع (4ختم شود[ « الف کوتاه»و يا به «ياء»و « واو»فعلی که حرف آخر آنمضارع که معتل ناقص باشد]يعنی 
[  // يرمي،ترمي،أرمي،نرمي  يدُعوُ  .مانند:يدُعو،ت دُعو،أدُعو،ندُعو]به اين صورت نمی آيداست يعنی حرکت قبول نمی کند

الف(اگر  :نصب (2[ . نخشیُ آيد [   // يخشی،تخشی،أخشی،نخشی ]به اين صورت نمی  يرميُ ]به اين صورت نمی آيد 
، أن ترمی  .ب( اگر آخر فعل اعراب ظاهری اصلیباشد « ياء»واو و »آخر فعل باشد اعراب « ی»دارد.مانند:أن يدُعو 

(جزم:حذف حرف عل ة]يعنی فعلی که يکی از 1[ . أن يخشی  تقديی دارد.مانند: أن يخشی. ]به اين صورت نمی آيد 
ختم شود[ مانند: لم يدُع ]نه لم يدعو[ / لم أرِم ]نه لم أرِمی [ / لم نخش  ]نه « الف کوتاه»به  و يا«ياء»و« واو» حروف آن

،  -يضرُب ،يقرُأ / نصب-ب( فعل مضارع که معتل ناقص نباشد. اعراب اصلی دارد.مانند:رفع لم نخشی [ . أن يضرب 
 لم يضرب ، لم يقرأ . -أن يقرأ  / جزم

 :أن يضِربن  نصب .:يضربن  )محاًل مرفوع(رفعاعراب محلی دارد. 42و  6دو صيغه : اعراب فعل مضارع در 1نکته 
  :لم يضربن  )محاًل مرفوع(.جزم.  )محاًل مرفوع(

 : اعراب فعل مضارع در ديگر صيغه ها)صيغه هايی که نون اعراب دارند(به صورت زنر است: 5نکته
،تضرباِن،4 ، تضربين  ]در همه اين فعل ها ماندن نون نشانه (رفع:ثبوت نون اعراب )فرعی(:يضرباِن،يضربون  تضربون 

 می باشد[ « الف، واو، ياء »مرفوع بودن است با اينکه در اصل فعل مرفوع به
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 .(: ل ن يضربا،لن يضربوا،لن تضربا، لن تضربوا، لن تضربي((نصب:حذف نون اعراب)فرعی2
 ، لم تضربوا، لم تضربي .(جزم:حذف نون اعراب)فرعی(: ل م يضربا،لم يضربوا،لم تضربا1

فعل مضارع را در صيغه های مثنی با اسم مثنی و در صيغه های جمع با اسم جمع مذکر سالم اشتباه نکنيم.به : 6نکته 
ِن اباشد،صيغه مثنی يا جمع فعل نيست.مانند:يضرب« ياء و نون »يا« الف و نون »بيان ديگر هر کلمه ای که آخر آن

/ يضربون  )واو ضمير،و نون  حرف است( ،عالمت اعراب و نون آخرالف ِن)ب(/رجالعالمت اعراو نون ضمير الف )
)واو عالمت اعراب و نون آخر، حرف است( .و عالمت اعراب( /مسلم   ن 

نون تأکيد متصل شود به دليل مبنی بودن، اعراب آن محلی  فعل مضارع 41، 41، 7، 1، 4:اگر به صيغه های 7نکته 
، هل أضرب ن  ،هل نضرب ن  )اعراب محلی( /  رفع:هل يضرب ن   (4است.     (نصب: لن يضرب ن  ،لن تضرب ن  2،هل تضرب ن 

، لم أضرب ن  ،لن نضرب ن  )اعراب محلی( /1، لن أضرب ن    . نضرب ن  )اعراب محلی( لم(جزم: لم يضرب ن  ،لم تضرب ن 
ظاهر آن ايجاد نمی شود.يعنی الم الفعل آن ها حرکت فتحه همانگونه که معلوم است به دليل مبنی شدن فعل تغييری در 

 می شوند. صيغه ها مبنی بر فتحتوجه داشته باشيم که با اتصال نون تأکيد به صيغه های ذکر شده،اين  می گيرد.
يک از ادوات نصب و جزم فعل مضارع و يا ادوات شرط قبل از  هيچ : فعل مضارع در صورتی مرفوع است که8نکته
 امده باشد.بنابراين آشنايی دقيق با فعل مضارع مرفوع در گرو آشنايی دقيق با فعل مضارع منصوب و مجزوم است.آن ني
هللُا المومنين  .)فعل مضارع  يهدي (4عين حال در باب فعل مضارع مرفوع توجه به اقسام اعراب ضروری است.مانند: در 

 ذهبنَ ت(يا أي تها النساُء هل 1ع مرفوع،عالمت رفع،ثبوت نون اعراب(. فعل مضار إلی بيوِتکم) تذهبونَ (2  ، تقديرًامرفوع (.
ً مرفوع (.  إلی المسجِد .) فعل مضارع ، محال 

يکی از ادوات نصب قبل از آن آمده باشد،ادوات نصب عالوه بر  :فعل مضارع در صورتی منصوب می شود که9نکته 
 تی نيز در معنای فعل بوجود می آورند.مانند: تغييراتی که در ظاهر فعل مضارع ايجاد می کنند تغييرا

 يذهُب)می رود( ـــــــــــ أن يذهب  : )که برود ( مضارع التزامی . : که)در معنای ((أن ـــــــــ 4
 . مستقبل منفی)در معنای (هرگز : يذهُب)می رود( ـــ ل ن يذهب  : )هرگز نخواهد رفت يا نخواهد رفت ( (ل ن ــــ 2
ی ـــــ (1                         ( مضارع التزامی . تا اينکه بروديذهب  : ) کی : يذهُب)می رود( ـــ تا اينکهدر معنای () ک 
(إذن ــــــ )در معنای ( بنابراين : يذهُب)می رود( ـــ إذن يذهب  : )بنابراين برود ( مضارع التزامی .                      1
  . برود ( مضارع التزامی کهرای اينکه : يذهُب)می رود( ـــ  ِليذهب  : )برای اين( ِلـ ـــــــ )در معنای ( ب5
 ( حتی ـــــــ  )در معنای ( تا اينکه : يذهُب)می رود( ـــ  حت ی يذهب  : )تا اينکه برود ( مضارع التزامی .6

بيايد،و « لعل  »يا  « ليت  »يا بعد از از أمر،نهی،استفهام(: فائی که پس از جمله ای منفی،يا جمله ای طلبی)اعم 41نکته 
                                                                    گونند.مانند:اء جزاء فعل مضارع بعد از خود رامنصوب نمايد به آن ف

                                                   :من گناه کار نيستم تا بترسم.خاف  أفأنا ُمسیٌء ماس از جمله منفی:پ( 4
 منفی              فاء سبب يت / فعل مضارع منصوب « ما»
ح  . درس بخوان تا موفق شوی.                                                      ف ــ( پس از فعل أمر: ُأدُرس 2 ـــتنج 
                                       به آتش نزديک نشو تا بسوزی.ــت حت رق  .ــف  ( پس از فعل نهی:  ال ت ُدن من الن ار 1
                            ( پس از استفهام: هل تسمُع إلی  ف ـــُأخبر ک  .آيا به من گوش می دهی تا تو را با خبر سازم.1
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ــــأفوُز فوزًا عظيم5 ًا . ای کاش با آنان بودم تا بسيار رستگار می شدم .            ( پس از ليت  : يا ليتنی ُکنُت معهم ف 
 لعل ک  ُيسافُر ف ــــيزور ک  . شايد مسافرت کند تا تورا مالقات کند.( پس از لعل  : 6

می شوند عبارتند از :                                جزم فعل مضارع که سبب مجزوم شدن يک فعل: ادوات 44نکته 
به همراه فعل مضارع معادل « لم»تبديل می کند.لذا ماضی ساده منفی يا ماضی نقلی:معنای فعل مضارع را به  َلم (4
              ـل م يذهب )= ما ذهب  ( نرفت ، نرفته است . يذهُب )می رود(  ـــــــــ نافيه به همراه فعل ماضی است .« ما»
( ،هنوز نرفته استنرفته است)لم ا يذهب فی تبديل می کند.يذهُب)می رود(:معنای فعل مضارع را به ماضی نقلی منلّما( 2
مضارع التزامی(غالبًاهمراه با کلمه  )ای آن را بهنفقط بر صيغه های غائب و متکلم می آيد و مع الف(: الم أمر(1
اه با الم أمر بيايد)أمر به به فعل های مضارع که همر  ب(  يذهُب)می رود( ِلــيذهب )بايد برود( . تبديل می کند.«( بايد»

که اختصاص به صيغه های استفاده می شود )إذهب ( امر به صيغهالم( گفته می شود.و در مقابل آن از اصطالح 
                                                                                              مخاطب دارد.          

ا صيغه های مخاطب بيايد معنای آن را به نهی فارسی تبديل می کند.تدهُب ـــــــــ  ال تذه ب)نرو(.اگر ب )الی نهی(( اگر1
يذهُب)می تبديل می کند.مانند:  مضارع التزامی منفیالی نهی بر سر صيغه های غائب و متکلم بيايد معنای آن را به 

                                                                           نبايد برود(.                –( ــــــــ اليذهب)نرود رود
که غير عامل هست يعنی تأثيری در کلمه بعد از خود نداردأما از لحاظ معنا،جمله را تأکيد می   ( ل ـ4انواع الم: توجه:

بر سر ضماير می  که عامل بوده و ()جار ( ل ـ2إن  فی ذلک  ل ـعبرًة .)براستی در آن عبرت هست(.  کند..مانند:
قال »در اول جمله يا بعد از فعل ،غالباً که از ادات جازم فعل مضارع است )األمر غائب(( ِلـ 1 آيد.مانند:ل ـکم ، للکتابِة .

دات که از ا) ناصب يا تعليل(  (  ِلـ1.مانند: ِلـيذهب: بايد برود.    می باشد.« بايد»و به معنای  آن می آيد«و مشتقات
می « برای اينکه»،غالبًا در وسط جمله و بعد از فعلی ديگر می آيدو به معنای نصب بوده وبر سر فعل مضارع می آيد

 برای اينکه برود( / ذهبُت إلی المدرسِة أِلدرس  : به مدسه رفتم برای اينکه درس بخوانم .  ِلـيذهب  : تا برود يا.مانند: باشد
فعل )جزوم توجه به اقسام عالمت های فعل ضروری است،تا دچار خطأ نشويم.لِـي رض  : در مورد فعل مضارع م42نکته 

            / ال تعبدوا :)فعل مضارع مجزوم،عالمت جزم آن:حذف نون اعراب( :حذف حرف عل ة(،عالمت جزم آنمضارع مجزوم
 / لم ا يذهبن  :)فعل مضارع ،محال  مجزوم(.

:از ملَ  (.الف(در ترجمهو چه مقام اعراب  ه زنر را با يکديگر اشتباه نکنيم.)چه در: بايد دقت کنيم که دو کلم41نکته 
ِلـ » :متشکل از  ِلـمَ  ب(نرفت.ل م ي ذهب:تبديل می کند.مانند: ماضی منفی ادوات جزم فعل مضارع و معنای آن را به

 ـم  ي ذهُب : چرا می رود؟ استفهام است به معنای "چرا"و در ظاهر فعل مضارع تغييری ايجاد نمی کند. لِ «+ما
بر سر فعل ماضی آمده « لم ا»در صورتی از از ادوات جزم است که بر سر فعل مضارع بيايد.اما اگر «لم ا: »41نکته

  ا يذهب:هنوز نرفته است./ لم ا ذهب  : هنگامی که رفت.می باشد.مانند:لم  «هنگامی که»باشد،ظرف است و به معنای 
تعددی دارد که دو نوع آن بر سر فعل مضارع می آيد که نبايد آنها را با هم اشتباه کرد.آن دو انواع م« ال:  »45نکته 

ی مضارع را به احرفی غيرعامل است و در اعراب فعل تغييری ايجاد نمی کند،و معن«: الی نافيه»الف( عبارتند از:
که  :حرفی عامل هستناهيه« ال»ب( رود .ال يذهُب: نمی مضارع اخباری منفی تبديل می کند.مانند: يذهُب:می رود / 

فعل مضارع را مجزوم می کند ومعنای آن را به نهی يا مضارع التزامی تبديل می کند.يذهُب:می رود/اليذهب:نبايد برود / 
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اگر بر سر فعل مضارع آمده باشد و قبل از آن يکی از ادوات نصب فعل «ال»توجه:   تذهُب:می روی/ التذهب: نرو.
)ت   الالی نافيه است،ثانيًا فعل مضارع منصوب خواهد بود.ُأدُرس حت ی « ال»د،اوالً مضارع بياي الی نافيه و فعل هم رُسب 

 منصوب آمده(درس بخوان تا مردود نشوی .
:يکی ديگر از مواردی که سبب جزم فعل مضارع می شود ادوات شرط است.مهم ترنن ادوات شرط عبارتند از: 46نکته 

ما)هرچه(أينما)هرجا که(مهما)هرگونه( متی) هر زمان که(.جمالتی که در آنها ادوات شرط به کار  أن) اگر( م ن)هرکه(
ح .لذا معلوم می شود إــــــــ  شرط +فعل شرط + جواب شرط. رفته است دارای ساختاری اين چنين هست: ادات ن ت صِبر ت نج 

وجه داشته باشيم که ادوات شرط را همان گونه که در اين که ادوات شرط غالبا دو فعل را مجزوم ميکند .در مقام ترجمه ت
ترجمه اسم های شرط حذف شود ترجمه جمله های شرط از اول « هر»در هر صورتی کلمه ی .جا گقتيم ترجمه کنيد
 دقيق نخواهد بود.

فعل شرط  :در اعراب فعل شرط و جواب شرط توجه به اقسام اعراب فعل ضروری است.لذا به عنوان مثال اگر47نکته 
مثال های زنر  يری ايجاد نمی شودو اعراب محل ی پيدا می کند.ز آن ها ماضی باشد در ظاهر آن تغييا جواب يا يکی ا

حي   صِبر( م ن ي  4مهمترنن نمونه های در مورد اين مسأله است.مانند:  )فعل شرط مجزوم و عالمت ـــــــــــــــ     ي صِبر نج 
م کدرکُي(أينما ت کونوا   2. // و عالمت جزم آن سکون:اعراب اصلی( )جواب شرط مجزوم حنج  جزم:سکون،اعراب اصلی( ي  

تکونوا )فعل شرط مجزوم و عالمت جزم:حذف نون اعراب،اعراب فرعی ( يدرک )جواب شرط مجزوم و عالمت الموُت .
يعُبد)فعل شرط مجزوم وعالمت جزم:سکون اعراب    هللُا قلب ُه ــــــــــــــ يهدِ هللا   يعُبد( م ن 1//  جزم آن سکون:اعراب اصلی (

فر  ( م ن 1 // حذف حرف عل ة:اعراب فرعی( اصلی ( يهِد )جواب شرط مجزوم و عالمت جزم آن وٍء  ح  فيها .  وقع  ُحفر ة  س 
مجزوم،اعراب محلی ( ق ع )جواب شرط،محال  مجزوم اعراب محلی( و  )فعل شرط،محال     . حفر 

فعل شرط (1( هر دو ماضی / 2(هر دو مضارع / 4می توانند در چهار صورت بيايند. فعل و جواب شرطتوجه:  
 (اما هيچ گاه فعل شرط مضارع و جواب ماضی نخواهد بود . 1ماضی و جواب شرط مضارع /

پس از ادوات  به کلمه نخست : پس از ادوات شرط الزم است حتما فعل ذکر شود و به همين جهت است که48نکته 
ل نيست؛بلکه می تواند عرط گفته می شود.اما جواب شرط همان گونه که از اسمش نيز معلوم است لزومًا فشرط،فعل ش

جواب فاء حرف را بياورنم.به اين«ف ـ » بر سر جواب شرط حرف جمله اسميه نيز باشد.البته در اين صورت واجب است که
 هو رجلٌ )فاء جزاء( ف ــجزم:سکون،اعراب اصلی(  نی )فعل شرط مجزوم و عالمتُيساعدشرط گفته می شود.مانند: م ن 

( سبب پرهيز توجه به اقسام فاء)فاء سببِ ت،فاء عطف و فاء جواب شرط )جواب شرط،جمله اسميه،محال  مجزوم( صالٌح .
 از اشتباه در پاسخگونی به سواالت می شود .

فاء جواب شرط در چهار مورد ديگر هم  : عالوه بر مواردی که در باب کاربرد فاء جواب شرط گفته شد،از49نکته 
ـــفعل أمر (اگر در جواب شرط 4استفاده می شود.مانند:    )فعل أمر(                   ُه .أکِرمآمده باشد:م ن ُيکِرمک  ف 

( اگر در جواب شرط 1فی الشارع. )فعل نهی (     /     ال تلعب ن تلعب فإآمده باشد:فعل نهی (اگر در جواب شرط 2
قد،سين و »فحر بااه ر ( اگر جواب شرط هم1معه. )فعل استفهامی( /  تسافراِفر ف ــهل سآمده باشد : م ن يُ ل استفهامی فع

    ن تذهب ف ـــسوف  أذهب .إ: بيايد«سوف يا مای نفی 
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رت ترجمه فعل شرط و جواب شرط غالبًا فعل شرط را به صورت مضارع التزامی و جواب شرط را به صو  : برای21نکته 
فعل ماضی باشد.کلمه ی غالبًا نشان می دهد که  مضارع اخباری ترجمه می کنيم.هر چند که فعل شرط و جواب شرط

ترجمه آنها به صورت ماضی نيز بدون اشکال است غالبا توجه به سوال و گزننه های آن نشان می دهد که آيا می توانيد 
ن صبر  نجح  .هر که صبر کند)مضارع التزامی( موفق می مانند:م   .به صورت ماضی ترجمه کنيد يا خير آنها را

فهام يا جمله ی اسميه باشد همان گونه که است تشود)مضارع اخباری( . توجه: اگر جواب شرط،فعل أمر،نهی يا اس
 ن تلعب فال تلعب فی الشارع. اگر بازی می کنی در خيابان بازی نکن .إترجمه می شود .مانند: 

به دليل حرف بودن اعراب ندارد.برای « إن»به عنوان ادوات شرط مفعول فيه و منصوب هستندو «أينما و متی:»24نکته 
ُيوِمن  م نمبتدا هستند.مانند:« م ن وما»( اگر فعل شرط الزم باشد،4 اينگونه عمل می کنيم.« من و ما»تشخيص اعراب 

مبتدا « م ن وما»از آن آمده باشد، ( اگر فعل شرط متعدی باشدو مفعول به بعد2ينجح )مبتدا مرفوع محال( / 
( اگر فعل شرط متعدی باشدو مفعول به بعد از فعل شرط 1هستند.مانند:م ن ُتکرمُه يکرمک  .) مبتدا مرفوع محال( / 

 ُتکرم يجد خيرًا کثيرًا .) مفعول به برای فعل ُتکرم (. م نهستند.مانند: مفعول به مقدم« م ن وما»نيامده باشد،
ذا لمورد از موارد جزم فعل مضارع هنگامی است که فعل مضارع بعد از فعل طلبی)أمر يا نهی(بيايد. :آخرنن 22نکته

ِ ت ذکر شود،فعل مضارع بايد دقت داشته باشيم که اگر بين فعل طلبی و فعل مضارع که بعد از آن می آيد،فاء سبب
)فعل مضارع مجزوم در تنجحمانند: إصبر بود.منصوب خواهد بود و اگر فاء سببِ ت ذکر نشود فعل مضارع مجزوم خواهد 

ح  ر ف  إصبِ جواب فعل طلبی( //  )فعل مضارع مجزوم در جواب  تشتعل)فعل مضارع منصوب( // ال تُدن من الن ار  ـتنج 
 فعل طلبی( / ال تُدن من الن ار ف ــتشتعل  )فعل مضارع منصوب( .

 ه در جمله نقش ظرف را دارند .از ادات شرط غير جازم هستند و هميش«إذ و إذا : »21نکته
 قواعد درس هشتم) جمله معلوم و مجهول( 

تب  فعل فعلی است که فاعل آن در کالم مشخص و معلوم باشد و فعل معلوم: به آن فاعل نسبت داده شده است.مانند: ک 
 علیٌّ الدرس  .
اعل( نسبت داده شده باشد.ُکِتب  :فعلی است که فاعلش در جمله موجود نباشد و فعل به مفعول به)نائب ففعل مجهول

 الدرُس .
يکی از بحث هايی که به تبع بحث مفعول به در زبان عربی مطرح می شودبحث مجهول کردن جمالت است.در زبان  

 بنابراين جمالتی کهجمالتی را می توان مجهول کرد که فعل آنها متعدی باشد)يعنی مفعول به داشته باشد( عربی فقط
وجود ندارد،مجهول نمی شوند.به همين دليل است که افعال ناقصه و افعال مقاربه نه معلوم هستند ونه  آنها مفعول بهدر 

حال برای مجهول کردن مجهول و اگر يکی از اين دو در تحليل صرفی اين فعل ها ذکر شود نادرست خواهد بود.
(مفعول به 2را از جمله حذف می کنيم. /  (ابتدا فاعل4جمالتی که دارای مفعول به هستند ،به روش زنر عمل می کنيم:

فعل را مجهول (1و در اين صورت به آن نائب فاعل گفته می شود . / را جايگزنن فاعل کرده و آن را مرفوع می کنيم
  م.دهيمی  تبا نائب فاعل مطابق )صيغه(کرده و از لحاظ جنس

نستن قواعد مجهول کردن فعل هستيم.قواعد مجهول برای مجهول کردن جمله،نيازمند دا :همانگونه که دانسته شد4نکته 
 .کردن فعل را ذکر می کنيم 
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: حرف ماقبل از آخر)عين الفعل( را مکسور) ـــــِـــــ (کرده و تمام حروف متحرک ما قبل آن رامضموم) ـــــُـــــ ( می فعل ماضی
ر ب  ــــــــکنيم و حروف ساکن را تغيير نمی دهيم. ن  ـــــــ     مثال ها: ض  س  ل م  ـــــــــ  ُتُعلِ م   / ح  ُضِرب  / إست خر ج  ــــــــ ُأسُتخِرج  /ت ع 

ن  . توجه:در مجهول فعل قال  ــــــ  حرف ياء تبديل می شود)اعالل قلب(مانند: های ماضی أجوف وناقص حرف عل ة به ُحسِ 
                                                            ــــــــ ُرِمی  / إست دع ی ـــــــــــ ُأسُتدِعی  .ر م ی ِقيل  / إست قام  ــــــــــــ    ُاسُتقيم   / 

می کنيم و بقيه  (ضارعة)أتين( را مضموم)ــــُـــــحرف ماقبل آخر)عين الفعل(را مفتوح)ـــــــ ــــ(کرده و فقط حرف م: فعل مضارع
ل ُم ــــــــــ يُ حروف را تغيير نمی دهيم.م ُم  / ي ت ع  ل ُم.انند: ي ضِرُب ـــــــــ ُيضر ُب / ي ست خِرُج ــــــــــ   ُيست خر ُج / ُيکِرُم ـــــــــ ُيکر  :در توجه ت ع 

ـــ ُيست قاُم / ي ُقوُل ــــــــ ُيقاُل / ي ست قيُم ــــ مجهول أجوف و ناقص حرف عل ة به حرف الف تبديل می شود)اعالل به قلب(.مانند:
:در مضارع معلوم مثال واوی،حرف عل ة غالبًا حذف می شود.حال اگر مثال توجهي رمی ـــــــــ ُيرم ی / ي ست دِعی ـــــــــــ ُيست دع ی .

دًا باز می گردد.مانند:ي  واوی را مجهول کنيم حرف ع ُب ــــــــ ُيوه ُب . ُد ـــــــــ ُيوُجدُ جِ ل ة مجد  حرف عل ه در مثال واوی )گاهی / ي ه 
   (   حذف نمی شود.مانند:

 )اما أمر غائب يعنی أمر به صيغه مجهولمی شود(.:فعل أمر مخاطب هرگز مجهول نمی شود .فعل أمر 
ی شود.بايد گفته م« مبنیٌّ للمجهول»و « مبنیٌّ للمعلوم»: در زبان عربی به فعل معلوم و فعل مجهول به ترتيب2نکته 

ن دو نکته ينی گفته شده،فرق می کند و نبايد ابدر اين جا با آنچه در مورد معرب و م«مبنی»توجه داشته باشيم که کلمه
باشد.اين نکته  )ُيضر ُب(يا مبنی للمجهول )ي ضِرُب(را با يک ديگراشتباه گرفت.لذا يک فعل معرب می تواندمبنی للمعلوم

 ليل صرفی بسيار مهم است.در باب سوال های مربوط به تح
م  علیٌّ حسنًا ــــــــــــــ4:برای يادگيری روش مجهول کردن جمله،به ذکر چند مثال می پردازنم:  1نکته  ُأکِرم  حسٌن . /    (أکر 

م  علیٌّ فاطمة  ــــــــــــــ  ُاکِرم ت فاطمُة  / 2  ت کلمُة الحقِ  .( قال  المومُن کلمة  الحقِ   ــــــــــــــ  ِقيل  1(أکر 
به ضمير باشدو بخواهيم جمله را مجهول کنيم ابتدا فعل را به صيغه ضمير برده و در همان صيغه  ل:اگر مفعو 1نکته 

. / ُيکِرُمها  )گرامی داشته شديد( ـــــــــــ ُأکِرمُتم )علی شما را گرامی می دارد( فعل را مجهول می کنيم . أکر م ُکم علیٌّ 
مُ  ا گرامی می دارد()علی او ر علیٌّ    )گرامی داشته می شود(.ــــــــــــ ُتکر 
 و بخواهيم جمله را مجهول کنيم،بهترنن راه اين است که فعل را همراه با فاعل :اگر فاعل ضمير بارز يا مستتر باشد5نکته

 می شود( بياورنم.آنگاه آن رابه صورت مجهول به صيغه مفعول به)که تبديل به نائب فاعل و  خود از جمله بردارنم
ُم /. ُم علیٌّ ./ ُأکِرُمُه ـــــــــــــ ُيکر   مانند:ُيکِرمون  عليًا ــــــــــــــــــ ُيکر 

:اگر فعل هاي دو مفعولی را مجهول کنيم يکی از مفعول ها)غالبا مفعول اول( به نائب فاعل تبديل می شود و 6نکته 
عل ني هللُا ذا علٍم ـــــــــــ د:عل م  الُمعلِ ُم التلميذ  الدرس  ـــــــــمفعول به دوم به صورت خود باقی می ماند.مانن / ج  ـــــــ ُعلِ م  التلميُذ الدرس 

 ُجِعلُت ذا علٍم .
حال اگر به نائب فاعل تبديل شده و مرفوع می گردد،،: همانگونه که گفتيم اگر جمله ای را مجهول کنيم،مفعول به7نکته 

ان،بدل يا معطوف داشته باشد،آن ها نيز به تبعي ت از نائب فاعل مرفوع خواهند شد.از سوی مفعول به صفت،عطف بي
 مانند:  ديگر با حذف فاعل، صفت،عطف بيان،بدل يا معطوف يا مضاف اليه آن نيز حذف می شوند. 

) ع( . بنُ  ِتل  ُحسينُ ) ع( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قُ  ( ق تل  الظالمون  ُحسين  بن  علی ٍ 4  ) عطف بيان و مرفوع(علیٍ 
 .) معطوف،مرفوع( حسنٌ (أکرمُت عليًا و حسنًا ــــــــــــــــــــــــــــــــ ُأکِرم  علیٌّ و 2
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 فت،مرفوع(.)صــــــــــــــــــــــــــــ  ُقِرأ ت حکايٌة رائعةٌ (قرأُت حکايًة رائعًة ــــــــــ1
ُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1  ُقِری  الکتاُب بعُضُه )بدل،مرفوع( .( قرأُت الکتاب  بعض 
 ت(.ُل التلميذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُيکات ُب التلميُذ )فاعل به همراه صفت خود در جمله مجهول حذف شده اس(ُيکاِتُب المعل ُم الفاِض 5

و فعل مجهول در تمام احکام خود  :با توجه به نکات و مثال هايی که مطرح شد،متوجه می شويم که نائب فاعل8نکته 
ل تبعي ت می کند .يعنی نائب فاعل هم بصورت اسم ظاهر و ضمير بارز و مستتر می آيد از تمام احکام فعل و فاع

ماضی و مضارع  1و 4/ضماير متصل مرفوعی در فعل های مجهول ،ناعب فاعل هستند / نائب فاعل در صيغه های 
)نائب فاعل( لرجالنِ مانند: ُعلِ م  امضارع واجب اإلستتار می باشند . 41و 41و 7جايز اإلستتار و در صيغه های 

 )نائب فاعل (. ـن  )نائب فاعل ( /النساُء ُاکِرمـالنساءُ )نائب فاعل(/ ُأکِرم ت ـــا /الرجالِن ُعلِ م
:گاهی اوقات فعل مجهول به ما می دهند تا آن را بصورت معلوم در آورنم.در اين صورت به زنر عمل می کنيم. 9نکته
مفعول به تبديل می کنيم.در صورتی که نائب فاعل ضمير بشد،آن را به (نائب فاعل را منصوب کرده و آن را به 4

اعل می تواند در سه صورت]اسم ظاهر ه اضافه می کنيم)فلفاعل را به جم(2ضمير متصل نصبی و جری می نويسيم.  
را تغيير  نوع فعل (فعل مجهول را به فعل معلوم تبديل می کنيم .بايد توجه داشته باشيم که1 ضمير بارزو مستتر[ بيايد. ،

 ل( در صورت لزوم صيغه فع1ندهيم ،يعنی اگر فعل ماضی باشد نبايد در مجهول کردن آن را بصورت مضارع بنويسيم. 
به سه صورت معلوم نمود.مانند:                   ُقِرئ  القرآُن توجه:می توان جمله مجهول را  را با فاعل مطابقت دهيم.

 . يعنی نوع فاعل فرق کردهوش اول(قرأ  علیٌّ القرآن  /)روش دوم( قرئا القرآن  / )روش سوم( قرأ  القرآن  .ــــــــــــــــــــ )ر 
.                                         :در ترجمه فعل مجهول به زبان فارسی از روش زنر استفاده می کنيم41نکته 

 بن ماضی +ُه + صيغه های فعل از مصدر شدن. 
: :خوانده شد / ُيقرُأ :خوانده می شود / کان  ُيوُکُل:ُقرئ   خورده می شد/ کانش قد ُأِکل  : خورده شده بود/ ل م ُيوُکُل =ما ُأِکل 

: اکرام خواهند شد . ُيکر مون   خورده نشد يا خورده نشده است ./ س 
می آيد.مانند: «ُفوِعل  »وزن  باشد)ماضی از باب مفاعلة( مجهول آن بر«فاع ل  »: هرگاه ماضی فعلی بر وزن 44نکته

                                                                                ضارب  ـــــــــ ُضوِرب  / قات ل  ــــــــــــــ ُقوِتل  . 
.             :فعل متکلم)وحدة يا مع الغير( وقتی مجهول شوند معموال بصورت صيغه غائب آورده می شوند 42نکته 
، : جعل،أعطی،هايی که می توانند دو مفعول به بگيرند، عبارتند ازلمهمترنن فع:41نکته  ِسب  ،سم ی، وعد، ح  آتی، وهب 
  عل م  .
،ُمِنحنا .باشد «ضمه»:در فعل ماضی اگر فاءالفعل کلمه 41  ،فعل حتما مجهول است.مانند:ُضِرب 
را عوض کرد )يعنی اگر فعل ماضی هست بايد در ماضی و اگر مضارع :نبايد در مجهول نمودن صيغه فعل 45نکته

 است در مضارع مجهول شود(.
 قواعد درس نهم) افعال ناقصه( 

يراتی در اعراب و معنای جمله اسميه می شوند.اين يگاهی اوقات کلماتی بر سر مبتدا و خبر وارد می شوند که سبب تغ
مبتدا هستند يعنی با  نسخ کننده جمع ناسخة( آن است که«)نواسخ»ن کلمت بهمی نامند.وجه تسميه اي« نواسخ»کلمات را 

دليل اينکه اين افعال را ناقصه می نامند،اين است که  مبتدا نمی گونند.،آمدن آن ها بر سر جمله اسميه،ديگر به مبتدا 
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اهند و هم مسند تا مسند إليه اسم می خو  اگرتنها يک اسم پس از آنها بيايد،معنی جمله کامل نمی شود.بلکه هم مسند إليه
( جمله کامل می شود و ناجحاً جمله کامل نيست و با آمدن)« کان  علیٌّ » آنها و مسند ،خبر آنهاباشد.مثاًل اگر بگونيم

پس بنابراين بايد توجه داشته باشيم که افعال ناقصه)درست مانند افعال ربطی در فارسی( هيچ گاه «کان  علیٌّ ناجحاً »
جلس  »گيرند بلکه اسم و خبر می گيرند.پس همان کلماتی که برای افعال عادی فاعل محسوب می شود.مانند:  فاعل نمی

و بايستی بدنبال خبری منصوب برای آن «يکوُن سعيُد ناجحاً » برای افعال ناقصه اسم محسوب خواهند شد.مانند: «سعيدٌ 
 باشيم.
اسم خود  و خبر را منصوب به عنوان خبر خودمی گيرند.عبارتند  :افعال ناقصه ای که مبتدا را مرفوع به عنوان4نکته

) باقی ماند( / مادام  )تا هنگامی که( /  ) همواره ....بود( / ضل  )نيست( / مازال  )شد(/صار)شد( /ل يس   
 کان)بود(/أصبح
از:  شد(
می شود : يکونز اين افعال نير استفاده البته صيغه های فعل های مضارع و أمر برخی ا ـــــــ أضحی)

)است،می ُ
.است( . ()همواره...

ِح)بشو(/ ما ي زال)= اليزاُل

 باشد(،ُکن) باش( / يصيُر)می شود( ،ِصر)بشو( /ُيصِبُح) می شود( ،أصب
: حکم فعل ناقص با اسم خود همچون حکم فعل با فاعل است.يعنی اسم افعال ناقصه به سه صورت)اسم ظاهر ، 2نکته 

يد. مانند:اسم ظاهر:کان  علیٌّ عالمًا / ضمير بارز: کنُت عالمًا / ضمير مستتر:هو کان  ضمير بارزو مستتر( می آ
 : اسم افعال ناقصه همانند فاعل از نظر صيغه با فعل ناقص مطابقت می کند . توجه صادقًا .

ناقصه منصوب  :خبر افعال ناقصه تمامی احکامی که در باب خبر گفتيم دارا است با اين تفاوت که خبر افعال1نکته
خبر افعال ناقصه همچون  (1ا می توان به صورت زنر بيان کرد:مربوط به خبر افعال ناقصه ر  مهمترنن نکات می باشد.

جمله :کان  علیٌّ أبوُه فاضٌل . ج(جمله اسميهأصبح  علیٌّ صادق  الوعِد. ب(خبر مفرد:خبر دارای اقسام زنر است: الف(
    (:مازال  علیٌّ فی المکتبِة .شبه جمله)جارو مجرور(:کنُتم عند  المعل ِم .ر( جمله)ظرف شبه:کان  علیٌّ يذهُب .د( فعليه

ه يا شبه جمله باشد،دارای اعراب محل ی لهمانگونه که در مثالها معلوم است در صورتی که خبر افعال ناقصه جم (2
 .)خبر أصبحت،جمله فعليه، محاًل منصب(.دُ ُتغر ِ يری ايجاد نمی شود.أصبحت الطيوُر يخواهد بود،يعنی در ظاهر آن تغ

اگر خبر افعال ناقصه مشتق وصفی باشد،از نظر جنس و عدد تابع اسم ،فعل ناقص است،اما اگر مشتق وصفی (3
  نباشد،نيازی به تبعي ت از آن ندارد.مانند:ظل ت فاطمُة مجتهدًة ./ أصبحت العالماُت سراج  األم ِة .

که جای آن دو را تغيير دهيم، واجب است باشد، شبه جملهو خبر آن ها  نکرهعال ناقصه : در صورتی که اسم اف1نکته 
الف(اسم افعال ناقصه  .تقديم و تأخير خبر تفاوتی ندارداما اگر اسم افعال ناقصه معرفه باشد و خبر آن ها شبه جمله،

جمله ها واجب است ( .ب( اسم افعال ناقصه  نکره و خبر آنها شبه جمله باشد.کان  فی البيِت رجٌل)تقديم خبر در اين نوع
 و خبر آنها شبه جمله باشد .مانند: کان  علیٌّ فی البيِت ــــــــــــ  کان  فی البيِت علیٌّ .)هر دو جمله درست است(. معرفه

از  ،ر شده توجه:اهمي ت اين مسأله در مواردی نمايان می شود که از ما بخواهند در جمله ای که خبر مقدم و مبتدا موخ
افعال ناقصه استفاده کنيم،يا در جای خالی)مبتدای موخر( کلمه مناسب انتخاب کنيم .مانند: کان + فی البيِت رجٌل ــــــــ 

( . ٌ / کان  بين هم .......
ِ رجل

 .رجٍل (  –رجاًل  – رجلٌ کان فی البيت
شد و بخواهيم يکی از افعال ناقصه را در ابتدای :اگر جمله اسمي ه با يکی از ضماير منفصل مرفوع آغاز شده با5نکته 

زنر عمل می کنيم.الف( ضمير را حذف می کنيم / ب(فعل ناقصه را به صيغه آن ضمير می آورنم  آن بياورنم،به روش
 ًة / هن  عالماٌت ــــــــ کن  عالماٍت .ُکنِت ناجحُکنُت عالمًة / أنِت ناجحٌة ــــــــــــــــ   / ج(خبر را منصوب می کنيم. أنا عالمٌة ــــــــــــــ 
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:در مورد اسم و خبر افعال ناقصه،الزم است به عالمت های گوناگون اعراب توجه داشته باشيم تا دچار اشتباه 6نکته 
 نشويم .مانند:

 .کتی()خبر کانت،منصوب به کسره نيابی،اعراب فرعی حر  مومناتٍ اسم کانت،مرفوع ،اعراب اصلی( )(کان ت النساءُ 4
خبرأصبح،منصوب،عالمت نصب (فاضل يِن)حرفیاعراب فرعی « الف»(أصبح  الرجالِن)اسم أصبح،مرفوع،عالمت رفع آن2

 .(اعراب فرعی حرفی« ياء»آن حرف
)اسم صار،مرفوع،عالمت رفع آن1 )خبرصار،منصوب،عالمت نصب آن« واو»(صار المومنون   اعراب فرعی حرفی(مت حِدين 

 اعراب فرعی حرفی(.« ياء»حرف
)خبر صار،منصوب،چون غير منصرف است،تنونن علماء  )اسم صار،محال  مرفوع،اعراب محلی( الر جاُل هوالءِ (صار 1

 نمی گيرد (.
،منصوب،اعراب اصلی (.5 ،تقديرًا مرفوع،اعراب تقديری( فاِضاًل)خبرکان   (کان  القاضی) اسم کان 
يکی از نکات مربوط به ترجمه افعال ناقصه که در سوال های ترجمه نيز بسيار مشاهده می شود،مورد زنراست:   :7کته ن
+ فعل مضارع = يذهُب)می رود( / کان  يذهُب :می رفت .                                                       4 ( کان 
+ فعل ماضی)کان + قد + فعل ماض2 ( رفته بود. .= ماضی بعيد فارسیی (( کان  )=کان  قد ذهب  )رفت(/ کان  ذهب  ذهب 

« کان  »به همراه مضارع « ل م»منفی می کنيم يا از » ما»را با حرف « کان  »اگر بخواهيم اين فعل ها را منفی کنيم فعل
 ُت = لم أکن قد ذهبُت:نرفته بودم.مثال:ما کانا يذهباِن = لم يکونا يذهبان :نمی روند. / ماکنُت قد ذهباستفاده می کنيم:

:اگر برسر جمله اسميه ای که با ضمير منفصل مرفوعی شروع می شود کان  يا أخوات آن بيايد ضمير منفصل 8نکته
 مرفوع به ضمير متصل نصبی و جری تبديل خواهد شد تا اسم کان  و محاًل منصوب باشد.

ه ضمير فصل است.نکات مربوط به ضمير فصل همان نکاتی :يکی از مباحث بسيار مهم در مورد افعال ناقص9نکته
است که در جمله اسمي ه ذکر شد،يعنی ضميری که بين اسم و خبر فعل ناقص می آيد،در صورتی ضمير فصل است که 
تمامی احکام گفته شده در بحث جمله اسميه را دارا باشد.اهميت ضمير فصل در افعال ناقصه در آن است که خبر مفرد 

؛معرفه و خبر کان/هو؛ضمير فصل/الفتی؛معرفهالفتی هو علیٌّ خبر جمله اسميه اشتباه نکنيم .مانند:کان   را با  رخبو  ]علیٌّ
خبر «هو فًتی».]علیٌّ معرفه و اسم کان/وجمله اسميه هو فًتی// کان  علیٌّ  فعل ناقص،خبر مفرد و تقديرًا منصوب.[

 .خبر مفرد و تقديرًا مرفوع [« فًتی»و مبتدا «هو»،خبر کان،محال منصوب و در خود جمله
 قواعد درس دهم)حروف مشبهة بالفعل(

حروف مشبهة بالفعل حروفی هستند که بر سرجمله اسميه وارد می شوند و برعکس افعال اقصه عمل می کنند،يعنی مبتدا 
و خبر « هة بالفعل اسم حروف مشب»را منصوب کرده و خبر را در حالت رفع باقی می ماند.در اين صورت مبتدا را 

ٌ ــــــــــــــــــ کأن  علي ًا ذاهبٌ ٌّ ذاهبمی گونند.« خبر حروف مشبهة بالفعل»را   .مانند:هللُا عليٌم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن  هللا  عليٌم ./ علی
:ای ليت  :گونی،مثل اينکه/ کأن  :که / :همانا ،به درستی/أن  :حروف مشبهة بالفعل شش حرف هستند.عبارتند از:إن  4نکته 
     إن  أن  کأن  ليت  لکن  لعل            ناصب اسمند و رافع در خبر .     .    :شايدلعل   :ولی،أما/لکن  کاش/ 
:حرف ترج ی و اميدواری استتوجه :حرف تمن ی است،چون با چيزی که امکان تحق ق ندارد می آيد / لعل  ،چون با :ليت 

« إن  »: درباره تست های ترجمه به اين نکته توجه کنيد که لزومی ندارد حرفتوجه    تحق ق دارد می آيد. چيزی که امکان
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ترجمه شود.يعنی گاهی در ترجمه فارسی چيزی معادل إن  گذاشته نمی شود،بنابراين اگر در « همانا»در فارسی به 
،لزومًا گزننه ای نادرست باشديا شبيه آن به کار نرفته «همانا»ی در ترجمه فارسی آن عبارتوجود داشت ول« إن  »عبارتی

  نخواهد بود و بايد بقيه گزننه ها را نيز بررسی کرد .
ضمير بارز:اگر يکی از  الف(:اسم حروف مشبهة بالفعل به دو صورت در جمله ذکر می شودکه عبارتند از:2نکته 

است.مانند:  رور بعد از حروف مشبهة بالفعل بيايد همان ضمير اسم حروف مشبهة بالفعلضمائر متصل منصوب يا مج
،محال منصوب( / إن   هُ إن   ،محال منصوب(.      ُهن  عاِلٌم)ُهـ اسم إن  اسم ظاهر:اگر اسم حروف ب( تلميذاٌت)ُهـن  اسم إن 

 فی المدرسِة فاضلون  .  ال ذين  ُمعلِ ٌم. / إن   علياً إن  .مشبهة بالفعل ضمير نباشد،از نوع اسم ظاهر خواهد بود
جمله فعليه:إن  -الف(2عاِلٌم.  مفرد:إن  هللا   (4.مانند خبر دارای اقسام زنر استه:خبر حروف مشبهة بالفعل نيز 1نکته

تقسيم می شود( (شبه جمله)که بر دو نوع 1إن  المومن  بشُرُه فی وجهِه.  جمله اسميه:-فی الدرِس.  ب يجتهدُ الطالب  
ِف. -ظرف: إن  الشهداء  عند  هللِا.    ب -الف توجه: همانطور که قبال گفته شد، جمله  جارو مجرور: إن  الطالب  فی الص 

ً مرفوع  و شبه جمله دارای اعراب محل ی هستند و بنابراين اگر خبر حروف مشبهة بالفعل ،جمله يا شبه جمله باشد،محال 
 ر ظاهر آن ايجاد نمی شود.خواهد بود و تغييری د

ضروری است.                             اقسام اعراب:در باب اعراب اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل توجه به 1نکته 
ن  مرفوع،اعراب اصلی[حافظاتٌ ]]اسم إن  منصوب به کسره نيابی ،اعراب فرعی[(إن  المومناِت 4  .خبرا 
،جمله فعليه،محال  مرفوع،اعراب محلیيطيرانِ  نصوب به حرف ياء،اعراب فرعی[]اسم کأن  م(کأن  الطائرننِ 2  . [ ]خبرکأن 
،منصوب به حرف ياء،اعراب فرعی[التلميذ ينِ  (لعل  1 ،مرفوع به حرف الف،اعراب فرعی [ناجحانِ  ]اسم لعل   . ]خبرلعل 
،منصوب به حرف ياء،اعرا]شعر  العدوُّ أن  اإليرانيي ن  (1 ،مرفوع به واو، اعراب فرعی [ُمتحدون   [ ب فرعیاسم أن   .]خبرأن 
،منصوب به حرف ياء،اعراب فرعی[( شعر  العدوُّ أن  اإليرانيي ن  5 ،جمله فعليه،محال  مرفوع،اعراب ي ت حدون   ]اسم أن  ]خبرأن 

 .محلی[
،محال  منصوب، اعراب محل ی [إن  ال ذی (6 ن  ]جاء  قاضٍ  ]اسم إن   شرنٌف. [،تقديرا  مرفوع،اعراب تقديری خبرا 
،منصوب،اعراب ظاهری اصلی [ی  ضالقا لعل  (7 ،جمله فعليه،محال  مرفوع،اعراب محلی [يحُکمُ  ]اسم لعل   بالعدِل. ]خبرلعل 

در بحث های قبلی گفتيم که اگر خبر مفرد،مشتق وصفی يا اسم منسوب باشد،از نظر عدد و جنس تابع مبتدا :5نکته
نکته درباره خبر حروف مشبهة بالفعل نيز صادق است.در اين جا اين نکته را اضافه می کنيم که مسأله تبعيت  است.اين

طلب می کند.  خبر مفرد از مبتدا يا از اسم حروف مشبهة بالفعل و يا زمانی که اسم آن ضمطر باشد دقت بيشتری را
وسط دو نفر مونث بيان شده)باتوجه به فعل قالتا( خبر به صورت )چون جمله مذکور تقالتا للمعل مِة؛إن ا حاضرتاِن  مانند:

هم برای مثنای مذکر مخاطب و هم «أنتما»چون )أو حاضرتاِن. أنتما تقوالِن ؛إن ا حاضرانِ  مثنای مونث آمده است( ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أنتم تقرأون    ــــــــــــــــــــ ( را قرار داد.« حاضرتانِ »يا « حاضرانِ »برای مثنای مونث مخاطب به کار می رود در خبر می توان

  ؛إن کم عالمون  .
// أنت  و....(شروع شده باشد و بخواهيم در  6نکته  : اگر جمله ای با ضمير منقصل مرفوع)هو،هما،هم/ هی،هما،هن 

جای آن از ضمطر متصل ابتدای آن يکی از حروف مشبهة بالفعل را بياورنم،ضمير منصل مرفوع را حذف و به 

www.konkur.in
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مانند:هو عاِلٌم ـــــــــــــــ إن ُه عالٌم.        أنِت طالبٌة ــــــــــــــ إن ِک منصوبی و مجروری که هم صيغه آن است، استفاده می کنيم.
 طالبٌة.  أنا مجتهدٌة ـــــــــــــ کأن ی مجتهدٌة.

ر از نوع شبه جمله،الزم و ضروری است کهجای آن دو عوض :قباًل گفتيم که اگر مبتدا اسمی نکره باشد وخب7نکته 
ِ رجاًل.)صحيح( ـــــــــــــــــــــ إن  همين مطلب درباره اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل نيز صادق است؛مانند:إن  فی البيتشود.

درباره آن داده می  رجاًل فی البيِت )غلط هست( .توجه:در سال اول گفته شد که مبتدا اسمی معرفه است که خبری 
از  بايد]در ضمن اگر خبر بر مبتدا مقدم شود در ترجمه بر آن الزم است. تقديم خبر شبه جملهشود،اما اگر نکره باشد 
  ادات تأکيد استفاده کنيم[.

ر آن دو حر بر سر خب« إن  و أن  »دو حرف گاهی برای تاکيد بيشتر در موارد کاربرد:8نکته  « ل ــ »فر اين دو يا اسم موخ 
به کار می رود،اين حرف،حرف تاکيد است و غير عامل و در صورت وجود آن نبايد،آن را با حرف جر اشتباه کنيم.در 

.    خبر شبه جمله تلقی کنيم.مانند:إن  الطالب  ل ــعالٌم .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن  فی البيِت ل ـــرجالً صورت اشتباه ممکن است،خبر را 
.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   إن  أجل  هللِا ل ــآٍت .  إن ک  ل ــِمن  المرسلين 

 «ما»کلمه حروف مشبهة بالفعل:يکی از نکات بسيار مهم درباره حروف مشبهة بالفعل موردی است که پس از 9نکته 
متصل باشد:   حروف مشبهة بالفعلبه « ما» (1بود .   بيايد.در اين صورت احکام مربوط به اين مورد چنين خواهد

 جلو گيری می کند. حروف مشبهة بالفعلمای کاف ة گفته می شود چون که از عمل «ما»الف(در اين صورت به حرف 
به  حروف مشبهة بالفعلبه مبتدا تبديل می شود و مرفوع خواهد بود و خبر  حروف مشبهة بالفعلدر اين صورت اسم 

                            ]خبر مرفوع[.عالمٌ ]مبتدا مرفوع[ الطالب  عالٌم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن ما الطالبُ  خواهد بود.مانند: إن   خب تبديل
              ]خبر مرفوع[.ن ذيرٌ رفوع[ ]مبتدا مإن ما أنت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن ک  نذيٌر 

 زرا می توان بر سر جمله فعليه نيحروف مشبهة بالفعل  کافه با حروف مشبهة بالفعل همراه باشد،«ما»در صورتی کهب(
   آورد.مانند: إن ما أعُظکم بواحدٍة .      إن ما يخشی هللا  من عباده العلماُء .

در ابتدای جمله آمده،اما جمله هم چنان فعليه باقی  حروف مشبهة بالفعل هرچند :بايد توجه کردکه در اين موردتوجه  
 می ماند. 

را در «إن ما و أن ما»جلوگيری می کند،اما معنای آن ها را از بين نمی برد. حروف مشبهة بالفعلکافه فقط از عمل «ما»ج(
                                         .ترجمه می شوند« فقط»می نامند و غالبا به صورت «ادات حصر»زبان عربی

 حرفی غير عامل است و مبنی بر سکون می باشد.  کافه«ما»د( 
کافه محسوب نمی «ما»اسم موصول است و « ما».در اين صورت،متصل نباشد به حروف مشبهة بالفعل«ما»(2

خواهد بود.البته توجه داشته باشيد که  خواهد بود و محال منصوب حروف مشبهة بالفعلاز نظر اعراب،اسم « ما»شود.اين
می آيد.مانند:   إن  «صله»بعد از حروف مشبهة بالفعل است و اعرابی ندارد و خبر« صله»موصول « ما»عبارت بعد از 

ن  و مرفوع [–/ واقٌع اسم إن  محال منصوب-] مامـــا ُتوعدون  ل ـواقٌع.  . خبرا 
است. نکات ضمير فصل همان نکاتی  ضمير فصلروف مشبهة بالفعل : يکی از نکات بسيار مهم در باب ح41نکته 

حروف مشبهة است که در جمله اسميه ذکر شده است.بنابراين در اين جا نيز ضمير فصل، ضميری است که بين اسم 
 بالفعل )در صورتی که معرفه باشد(و خبر حروف مشبهة بالفعل )در صورتی که معرفه باشد( می آيد و اعرابی ندارد.
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]از آنجا که فتی نکره است،هو ضمير  هو فًتیإن  علي ًا  . ضمير فصل و بدون اعراب[ –]هو هو السميُع  مانند:  إن  هللا  
ضمير فصل نمی « هو»]از آنجا که عندی خبر مفرد نيست هو عندی إن  الرجل  . فصل نبوده و باهم خبر إن  هستند[

   و مبتدا و عندی خبر هست[. إن  بوده و بعدا هباشد،بلکه با هم خبر 
 نکات تکميلی درباره ضمير فصل: 

 نقشی در جمله ندارد و از اين حيث همانند جمله صله است. ضمير فصل (4
در (آوردن ضمير فصل واجب نيست و مواردی يافت می شود که هم مبتدا و هم خبر معرفه هستند ولی ضمير فصل2

 / أنتم الفقراُء / العلماُء سراُج األم ِة . جمله وجود ندارد. مانند: هو العالمُ 
استفاده می « فقط و همان و...»( جمالت حاوی ضمير فصل با تاکيد بيشتری ترجمه می شوند ولذا از عبارتی همچون 1

 ] فقط علی عالم است / علی همان عالم است / علی همان کسی است که عالم است.[کنيم. علیٌّ هو العالُم 
( کار ضمير فصل آن است که مبتدا و خبر را از موصوف و صفت متمايز می کند و لذا به همين جهت به آنضمير 1

ممکن -موصوف وصفت باشد ــــــــــــــ  علِی دانشمند  / ب ممکن است -)الف علیٌّ العالمُ فصل)جدا کننده( گفته اند.مانند:
ضمير فصل نشان می دهد که مقصود مبتدا و خبر است ـــــــــ شمن است . اما آوردن است مبتدا و خبر باشد ــــــــــــ علی دان

 علیٌّ هو العالُم .(
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