
درس اول 

 فعل ماضی :  

 ساخته می شود.« ضمیر»فعل ماضی از یک ریشه )ماده ، بن ( به عالوه تعدادی 

 صرف فعل ماضی : 

جمعمثنیمفرد 

ذهبواذهباَذَهبَ غایب مذکر

نَ ذهبتاَذَهَبت  مؤنث َذَهب 

ذهبتمذهبتاَذهبتَ مخاطب مذکر

َذهبُتن  ذهبتماَذَهبت  مؤنث

  

ُت  متکلم نا -) ذَهب   َذَهب 

 

 داردفعل مضارع : فعل مضارع ، عالوه بر ریشه و ضمیر تعدادی عالمت دیگر هم   

 صرف فعل مضارع :

جمعمثنیمفرد 

یذهبونَیذهبان  َیذهبُ غایب مذکر

نَ َتذهبان  َتذهبُ غایب مؤنث َیذَهب 

َتذهبونَتذهبان  َتذَهبُ مخاطب مذکر

َتذَهبنَ َتذهبان  ذَتذهبینَ مخاطب مؤنث

  

َهُب  متکلم هُب( –) اذ    َنذ 

 

گذاشته می « ا»پوشانده شده و به جای آن یک حرف فعل امر : در فعل امر، حروف مضارع   

 نیز جز صیغه مؤنث جمع حذف می شود .« نون»شود و حرف 

 صرف فعل امر

http://arabinovin.persianblog.ir/page/2


جمعمثنیمفرد 

___غایب مذکر

___غایب مؤنث

َهب  مخاطب مذکر ا ذَهبواا ذَهباا ذ 

ا ذهبنَ ا ذَهباا ذَهبیمخاطب مؤنث

  

  ) _ _ ( متکلم

 

 ( دارد. -ُ( و در بعضی از فعل ها ضمه )- همزه فعل امر در بعضی از فعل ها کسره )  

َهب   ل س   –مانند اذ  ُتب   –ا ج   اُک 

( خواهد -ُ ( داشته باشد همزه امر نیز ضمه )-ُاگر حرف دوم اصلی مضارع )عین الفعل ( ضمه )

 ( خواهد داشت.- داشت در غیر این صورت کسره )

مقابل فعل های مضارع مخاطب قرار گیرد، تنها در پی تغییر دادن آخر فعل « ال»هر گاه حرف 

 است.

 صرف فعل نهی :

جمعمثنیمفرد 

___غایب مذکر

___غایب مؤنث

الَتذهبواالَتذهباالَتذَهب  مخاطب مذکر

الَتذهبنَ الَتذهباالَتذهبیمخاطب مؤنث

  

 ) _ _ ( متکلم

  

  

  

 



 صرف ضمیرها –اشاره  اسم -ضمیر  

جمعمثنیمفرد 

همهماهوغایب مذکر

ن  هماهیغایب مؤنث ُه

انتمانتماانتَ مخاطب مذکر

ن  انتماانت  مخاطب مؤنث انُت

  

 نحُن ( -) أنا  متکلم

 

 روش ساختن فعل امر حاضر:  

 انجام می دهیم:عمل  4فعل امر حاضر از مضارع مخاطب می سازیم و برای این کار 

 . حرف )ت( را از سر مضارع مخاطب بر می داریم1

. در صورت نیاز بر سر فعل همره )ا( می آوریم ) درصورتی به همزه نیاز داریم که بعد از 2

 فعل با سکون شروع شود(« ت»حذف 

داشته باشد به این « ُُ -». به این همزه) ا( حرکت می دهیم اگر حرف اصلی دوم فعل ضمه 3

 میدهیم در غیر این صورت کسره می دهیم.« ُُ -»نیز ضمه  همزه

-». ضمه 4 --یا نون را از آخر فعل حذف می کنیم )غیر از صیغه جمع مؤنث( مانند: تذَهُب «  ُ 

هُب  هبُ --< اذهبُ --< ذ   < أذَهب  --< اذ 

لسان --ُتجلسان   لسان --< ج  لسان  ----< اج  لسا< اج   < اج 

ُتبوَن --تکُتبوَن  تبوَن --کُتبوَن < ا--< ک   < اُکُتبوا--< اُک 

هبنَ  هبیَن --تذ  هبیَن --<ذ  هبیَن --< اذ  هبی--< اذ   < اذ 

   < عّجلُوا--نیازی نیست « ا»< َعّجلوَن به همراه --ُتَعّجلوَن 

 



 وزن :  

اغلب کلمات عربی غالباً سه حرف اصلی دارند. برای پیدا کردن وزن هر کلمه در عربی به جای 

آن کلمه به ترتیب )ف( ، )ع( ، )ل( قرار می دهیم و بقیه حروف را عیناً در وزن  حروف اصلی

 می آمدیم و حرکت سکون همه حروف را نیز عیناً در وزن می نویسیم.

 < َفَعَل --َکَتَب 

ُتب  --نک ُتبُ  ُعُل اَک  ُعل  --< َیف   < اُف 

َل --< فاعل َعل َم --نأصر   < َفع 

َهُب  عُل ا ج  --َیذ  ل   --ل س  < َیف  ع  < اف 

 < َفُعَل --< مفعول َبُعَد --منصور 

ل ُس  ُل اذَهب  --َیج  ع   < اف عل --< َیف 

  < َفعیل --َشهید 

 

 جمله اسمیه : جمله ای است که غالباً با اسم شروع می شود و دو رکن دارد.  

 ا. مبتدا 

 . خبر2

 اسمی است که غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبری می دهیم. مبتدا :

 مانند : الّطالُب در جلمه : الّطالُب جالس  

خبر : کلمه یا کلماتی است که غالباً بعد از مبتدا می آید و معنی جمله را کامل می کند و درباره 

 مبتدا خبر می دهد.

 جالس   مانند : جالس در جمله الّطالبُ 

 مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند )رفع می گیرند(



 ُ  ( است.– یا -ُ عالمت رفع غالباً )

)خبر(مانند :    الّطالُب)مبتدا( جالس 

 

 جمله فعلیه : جمله ای است که غالباً با فعل شروع می شود و دو رکن دارد :  

 . فعل 1

 . فاعل2

نیز مانند مبتدا و خبر مرفوع است. )رفع می  فاعل : اسمی است که کار انجام می دهد. فاعل

 گیرد(

 مانند : جلس الّطالُب علی الکرسّی .

 در بعضی از جمله های فعلیه عالوه بر فعل و فاعل ، مفعول هم وجود دارد.

مفعول کلمه ای است که کاربر آن واقع می شود. مفعول منصوب است )نصب می گیرد( عالمت 

 .ًُ ( است– یا -َ نصب غالباً )

   َکتُب)فعل( الطالُب)فاعل( رسالًة )مفعول(

 

 تقسیم اسم به مفرد و مثنی وجمع :  

رسة اسم مفرد :  کتاب ، َقلَم، محَفظة، َمد 

اسم مثنی : ان  : کتابان  ، قلمان  ، محفظتان  ، مدرستان   

، قلَمین  ، محفظتین  ، مدرستین   ن   اسم مثنی : ین : کتاَبی 

 < مؤمنونَ --< معلّموَن ، مؤمن --م اسم مذکر : وَن : معلّ 

مین َ ، مؤمن--اسم مذکر : ین َ : معلّم   < مؤمنینَ --< معلّ

 < مؤمنات --< معلّمات، مؤمنة --اسم جمع مؤنث : ات : معلّمة 



 < مؤمنات--< معلمات ، مؤمنه --اسم جمع مکسر : معلمة 

رس--مکسر : نشانه خاصی ندارد : مانند : کتاب  س   --ة < کُتُب ، مد  < مدار 

قواعد درس دوم : ثالثی مجرد و ثالثی مزید :  

در زبان فارسی گاهی از فعلها و اسمهای موجود، فعلها و اسمهای جدیدی، با مفاهیم جدید می 

سازیم )مثال : خندید( یک فعلی است که دارای معنی معینی است با اضافه کردن پسوند )افید( به 

 را می سازیم که با معنی )خندید( تفاوت دارد.آن فعل جدید )خندانید( 

 < می خنداند--می خندد 

 < خواهد خندانید--خواهد خندید 

 < یخبندان--بخند 

در زبان عربی نیز از فعلهای موجود و فصلهای دیگری با مفاهیم جدید می سازند و این عمل را 

این فرمولها ) باب ( می  به کمک فرمولها و وزنهای خاصی انجام می دهند و اسم هر کدام از

کَ( فعل ماضی به معنی )خندید( است اگر بر سر این فعل )أ( بیاوریم و  ح  َُ گذارند. مثالً )َض

ُک( ساخته می شود که معنی آن  َح َک( را تغییر بدهیم فعل جدید )اَض  حرکت حروف )َضح 

َک( از وزن )أَف عَل( اس َح تفاده می کنیم. این )خندانید( است. به عبارت دیگر برای ساخت )أَض 

َک( اولین صیغه ماضی است و بقیه صیغه های آن را می توانیم صرف کنیم. برای ساختن  َح )أَض 

کُ( را  ح  ُل( استفاده می کنیم و مثالً فعل مضارع )یُض  ع  اولین صیغه مضارع این باب از وزن )یُف 

کُ( اولین صیغه ی مضارع است و بقیه صیغه های آن  ح  را می توانیم صرف کنیم می سازیم )یُض 

ح کوَن  ضحکماَن ، یُض   ُ ُک ، ُی ح   مانند : یُض 

حاک( را می  برای ساختن مصدر این باب از وزن )افعال( استفاده می کنیم و مثالً مصدر )اض 



سازیم . وزن اولین صیغه ماضی و اولین صیغه مضارع و مصدر این فعل را مجموعاً )باب 

 افعال( به شکل زیر است. افعال( می نامیم پس فرمول )باب

َعلَ   اولین صیغه ی ماضی :أَف 

ل ع   اولین صیغه ی مضارع : ُف 

 ُُ مصدر : اف عال

به فعل هایی که بدین ترتیب با افزودن یک یا چند حرف به ریشه فعل ساخته می شوند ثالثی مزید 

بر سه  می گویند. به عبارت دیگر ثالثی مزید فعلی است که اولین صیغه ی ماضی آن عالوه

 حرف اصلی یک یا چند حرف زاید نیز دارند. مانند :

َک( غیر از سه حرف )ض ح ک ( که حروف اصلی هستند یک حرف دیگر هم دارد )اُ(  َح )أَض 

 که حرف زاید نامیده می شود.

اما ثالثی مجرد فعلی است که اولین صیغه ماضی آن حرف زاید ندارد و فقط از سه حرف اصلی 

َکدرست شده است :     مانند : َضح 

 

 معرفی باب تفعیل  

 اولین صیغه ماضی : َفّعَل )علَّم( 

مُ(  َفّعُل )ُیعلّ  اولین صیغه مضارع : یُ

   مصدر : تفعیل )تعلیم(

 

 معرفی باب مفاعلة  

دَ(   اولین صیغه ماضی : فاَعَل )جاَه

دُ(  ُ )یُجاه  ل  اولین صیغه مضارع : یُفاع 



 )ُمجاهَدة ، جهاد(مصدر : ُمفاعلة ، فعال 

مصدر فعلهای ثالثی مزید وزن معینی دارند به عبارتدیگر قیاسی هستند. اما مصدر فعلهای ثالثی 

   مجرد وزن معینی ندارند و به عبارت دیگر سماعی هستند.

  قواعد درس سوم  

ل : تفاُعل ، افتعال ، انفعال ، استفعال   معرفی باب تفعُّ

حروف زائدمصدرصیغه مضارعاولین  اولین صیغه ماضی

لُ َتف َعلَ  ع  ل  َیَتَف ع -ت َتَفعُّ

ل -ت تعلمیتعلمتعلم

ا -ت َتفاُعلَیَتفاَعلُ َتفاَعلَ 

ا -ت تواضعیتواضعتواضع

َتَعلَ  لُ اف  َتع  ت -ا افتعالَیف 

ت -ا احترامیحترماحترم

َفَعلَ  لُ ان  َفع  ن -ا انفعالَین 

ن -ا انجمادینجمدانجمد

َعلَ  لُ اسَتف  ع  ت -س  -ا استفعالَیسَتف 

ت -س  -ا استخراجیستخرجاستخرج  
 

برای ساختن فعل امر : ابتدا حرف مضارع )ت( را از سر فعل مضارع مخاطب بر می داریم   

 سپس در صورت نیاز بر سر فعل همزه می آوریم. آنگاه حرکت همزه را مشخص می کنیم و در

 پایان از آخر فعل نون یا ضمه را حذف می کنیم )غیر از صیغه جمع مؤنث(

 < َتَعلّم  --َتَتعلُّم 

 < تواَضع  --تتواَضُع 

ُم  َتر  َتَرم  --َتح   < اح 

ُج  ر  َتخ  ج  --َتس  ر  َتخ    < ا س 



 قواعد درس چهارم :  

 اسم ها به دو گروه تقسیم می شوند: 

 . مشتق 1

 . جامد2

اسمی است که از کلمه دیگری گرفته شود مانند : کاتب ، مکتوب، مکتب و مکتبة که مشتق  – 1

 از َکَتَب گرفته شده اند.

  قلم ، دفتر ، طال ، سقف جامد اسمی است که از کلمه دیگری گرفته نمی شود . مانند : – 2

 

 انواع اسامی مشتق :  

 . اسم فاعل1

 . اسم مفعول2

 . اسم زمان3

 . اسم مکان4

 صفت مشبهه  – 5

 اسم مبالغه – 6

 اسم تفضیل -7

 

اسم فاعل برانجام دهنده یا دارنده حالتی بودن داللت می کند و معادل آن در فارسی معموالً  – 1

 صفت فاعلی یا اسم فاعل است.

 اسم فاعل از ثالثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود



 < ناصر --مانند َنَصَر 

 < کات ب--َکَتَب 

 از فعل های مزید به شکل زیر ساخته می شود.  اسم فاعل

 ُمب+ مضارع بدون ی + کسره ما قبل آخر مانند :

ُد   < ُمرشد  --ُیرش 

 < متحّول--َیَتحّوُل 

سج ُم   < ُمنَسج م  --َین 

ُم  د  َتخ  م  --َیس  د   < ُمسَتخ 

فارسی معموالً اسم فاعل برانجام دهنده یا دارنده حالتی بودن داللت می کند و معادل آن در  – 1

 صفت فاعلی یا اسم فاعل است.

 اسم فاعل از ثالثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود

 < ناصر --مانند َنَصَر 

 < کات ب--َکَتَب 

 اسم فاعل از فعل های مزید به شکل زیر ساخته می شود. 

 ُمب+ مضارع بدون ی + کسره ما قبل آخر مانند :

ُد   < ُمرشد  --ُیرش 

 < متحّول--َیَتحّوُل 

سج ُم   < ُمنَسج م  --َین 

ُم  د  َتخ  م  --َیس  د     < ُمسَتخ 

 



 قواعد درس پنجم :  

 سایر انواع مشتق : 

 . اسم فاعل 1

 . اسم مفعول )توضیح داده شد(2

 اسم زمان : اسمی است که بر زمان وقوع فعل داللت می کند. - 3

 می کند اسم مکان : اسمی است که بر مکان وقوع فعل داللت – 4

ل  می  ع  َعل  و َمف  اسم زمان و مکان هر دو بر یک وزن می آید. اسم مکان و اسم زمان بر وزن َمف 

 آید مانند :

دأ  ، َمب  ق  ر  ب  ، َمش  ر   اسم زمان : َمغ 

کَن َبخ  ، مس  ، َمط  ج د   اسم مکان : َمس 

فت مطلق یا ساده صفت مشبهه : بر دارنده صفتی نسبتاً پایدار داللت می کند و مانند ص – 5

 فارسی است. مهمترین وزن های صفت مشبهه عبارتند از :

الن   ل، َفع  ل ، َفع   فعیل : َفع 

ب ، عطشان   شریف، َکَسل  ، َصع 

اسم مبالغه : بر زیاد بودن یک صفت در انسان یا بسیار پرداختن بدان داللت می کند  – 6

 مهمترین وزنهای اسم مبالغه عبارتند از :

 ار، غّفار فّعال، صیّ 

 فّعالة ، عاّلمة ، أمارة 

اسم تفضیل : اسمی است که نمایانگر کمتر یا زیادتر بودن صفتی در فردی یا شیئی نسبت به  -7

َعل  است. این وزن در جمله هم برای  دیگری است . اسم تفضیل در زبان عربی معموالً بر وزن اَف 

 مذکر و هم برای مؤنث بکار می رود.



ُ  اکرُم   من رحیٍم حسیٍن

ن  فاطمة   رُم م  مریم  اَک 

لی فقط برای مؤنث بکار می رود مانند :  اما وزن فُع 

می ری، ُعظ  نی ، ُکب     ُحس 

 

 نقش آن در جمله -ویژگیهای فردی   

بررسی ویژه گیهای فردی هر کلمه بدون در نظر گرفتن موقعیت آن در جمله در زبان فارسی 

لیل الصّرفی تجزیه نام دارد و در عربی التح

 

بررسی نقش هر کلمه با توجه به موقعیت آن در جمله در زبان فارسی ترکیب نام دارد و در 

عربی االعراب سپس بنابراین باید برای هر کدام از اقسام کلمه در االعراب و التحلیل الصرفی 

 موارد زیر را باید تشخیص دهیم.

و نقش اعراب آن  –مشتق یا جامد  –ث جنس مذکر یا مؤن –اسم : مفرد یا مثنی یا جمع ) عدد( 

 ….(در جمله )فاعل، مفعول ، مبتدا

نقش آن …….فعل : ماضی یا مضارع یا امر، صیغه )غائب ، مخاطب، متکلم ( مجرد یا مزید 

 در جمله و اشاره به فاعل آن 

….حرف : نوع آن و 

   

 

 تجزیه و ترکیب به ما کمک می کند که :  



 . هر یک از کلمات را درست بشناسیم 1

 . موقعیت هر کلمه را در جمله تشخیص دهیم2

   . مفهوم جمله را درست درک کنیم3

 قواعد درس ششم :  

 ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و از تکرار آن جلوگیری می کند مانند : 

)رأیُت صدیقی و سلّمُت علیه( ضمیر دو نوع  )دوستم را دیدم و به او سالم کردم( و به مربی مانند

 است:

 . منفصل 1

 . متصل 2

 

ضمیر منفصل : ضمیری است که به صورت مستقل در جمله بکار می رود و به کلمه  – 1

 هو تلمیذ  دیگری تکیه نمی کند مانند :

ند ضمیر متصل : ضمیری است که در جمله همراه کلمه دیگری می آید و به آن تکیه می ک – 2

   مانند : هذا کتاُبُه و ذلک دفتُرهُ

متصل منفصل

نوع دومنوع اول

فقط همراه فعلهمراه اسم

وفعل و 
حرف

همراه 
ماضی

همراه همراه 
امرمضارع

-یکتبکتبهُ ایاهُ هو

-یکتبانکتباهما-هما

-یکتبونکتبواهم-هم

-تکتبکتبت  ها-هی

-تکتبانکتبَتاهما-هما

-یکتبنکتبنَ هن  -هن

اُکتبتکتبکتبتَ کَ ایاکَ انتَ 

اُکتباتکتبانکتبتماکما-انتما

ااُکتبوتکتبونکتبتمکمایاکمانتم



اُکتبیتکتبینکتبت  ک  -انت  

اُکتباتکتبانکتبتماکما-انتما

اُکتبنَ تکتبنکتبتن  کن-انتن

-اکتبُ کتبتُ یایایانا

-نکتبُ کتبنانا-نحن  

 در این صیغه ها ضمیر مستتر است یعنی پنهان است و خود را نشان نمی دهد

 در صیغه اول ماضی و مضارع ضمیر )ُهَو( مستتر است

 در صیغه چهارم ماضی و مضارع )هی( مستتر است

 در صیغه هفتم مضارع و امر ضمیر )انَت( مستتر است

 مضارع ضمیر )أنا( مستتر استدر صیغه سیزدهم 

( مستتر است. )در این صیغه حرف ت  ضمیر نیست و  در صیغه چهاردهم مضارع ضمیر )نحنُ

 فقط عالمت مؤنث است(

هنگام اتصال فعل به ضمیر )ی( حروف )ن( میان آن دو آورده می شود اسم این )ن( نون توجه :

 وقایه است.

 < علّمنی مانند : علَّم + ی --

ُصر    < اُن صُرنی --+ ی  اُن 

ُصُر + ی  ُصُرنی --َین   < َین 

  نون وقایه برای نگهداری حرکت آخرفعل تغییر نکند 

 قواعد درس هفتم :  

 در زبان عربی کلماتی وجود دارند که موجب ارتباط و اتصال میان اجزای جمله می شوند.

شود به چنین کلماتی که از جنس مانند )الذی یجتهد فهو ینُجُح( کسی که تالش می کند موفق می 

 اسم هم هستند موصول می گویند.

 موصول دو نوع است: 



 . موصول خاص 1

 . موصول مشترک2

 

موصول خاص موصولی است که برای مذکر و مؤنث همین طور برای مفرد و مثنی و جمع  – 1

 صیغه های خاص دارد.

 چیزی که ( مثالً : برای مفرد مذکر )الذی( به معنی ) که ، کسی که ،

 برای مفرد مؤنث )التی( به معنی )که ، کسی که ، چیزی که (

 برای جمع مذکر ) الذی( به معنی ) که ، کسانی که (

 برای جمع مؤنث ) الالتی( به معنی )که ، کسانی که (

 موصول در عربی بر حسب ما قبل خود تغییر می کند مانند :

َجُح  ن  َ  الّطالُب الذی یجتهد ی

َجحُ الطالبُة ا جهُد تن   لّتی تت 

 الّطالُب الذین یجتهدون ینجحون 

نَ الطا َجح  تهدون ین   لباُت الالتی یج 

موصول مشترک : موصولی است که برای مذکر و مؤنث و برای مفرد و مثنی جمع یکسان  – 2

 بکار می رود.

(به معنی )کسی که ، کسانی که ( و )ما( به معنی )چیزی که چیزهایی که ،    آنچه( مانند )َمن 

 قواعد درس هشتم :  

در جهان کلمات گاهی به کلماتی برمی خوریم که در شرایط مختلف، تغیراتی در چهره ی ظاهری 

آنها پدید می آید، در کلمات معیار تغییر، حرف آخر آنهاست. برخی کلمات در زبان عربی با تغییر 



تعدادی نیز در همه ی موقعیت  موقعیت در جمله در جمله حرکت حرف آخرشان تغییر می کند و

 ها حرکت حرف آخر شان ثابت می ماند.

 می گویند. « معرب»به کلماتی که حرکت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می کند 

 می گویند.« مبنی»به کلماتی که حرف آخر آن ها در هر موقعیت ثابت بماند 

 )مانند هذا( : جاَء هذا 

ُت هذا   َرأَی 

 ی هذا َسلّمُت عل

اما کلمات معرب بر اساس حرکت حرف آخر آنها به چهار گروه تقسیم می شوند . حرکت حرف 

 آخر کلمات معرب ، اعراب نامیده می شود.

( باشد. جاَء الّطالب  .– و - . مرفوع : کلمه ای است که اعراب آن رفع یعنی )1 ُُ 

ً َُ ( – یا -ً. منصوب : کلمه ای است که اعراب آن نصب یعنی )2  باشد . َرأَیَت طالبا

ُت علی طالبٍ – یا -ٍ . مجرور : کلمه ای است که اعراب آن جر یعنی ) 3  ُ  ( باشد. سلّم 

   ( باشد. ال تک ُتب  -  . مجزوم : کلمه ای است که اعراب آن جزم یعنی )4

 

 گروههای کلمات مبنی :  

 ُُ باشد. –. مبنی بر ضم : کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت 1

ُذ  –مانند : نحُن   َکَتبوا -ُمن 

 َُ باشد. –. مبنی بر فتح : کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن همیشه و بصورت ثابت 2

 َکَتبَ  –مانند ُهَو 

ُ  باشد.  –یشه و بصورت ثابت مبنی بر کسر : کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن هم – 3

ت  مانند :  اَن 



 ُ  باشد. –مبنی بر سکون : کلمه ای است که حرکت حرف اخر آن همیشه و بصورت ثابت  – 4

ُتب    مانند َمن  ، اُک 

 کلماتی مانند : ال ، الی ، َعلی که حرف آخرشان الف است نیز مبنی بر سکون هستند.

   که حرف آخرشان ی ساکن است نیز مبنی بر سکون هستندو کلماتی مانند : فی ، الذی، الالتی 

 

 کلمات معرب و مبنی :  

 اسم  –فعل  –کلمه : حرف 

 حرف : همه حروف مبنی اند 

 فعل: ماضی و امر مبنی هستند

 فعل مضارع معرب است

 اسم : ضمیرها ، اسم های اشاره ، اسمهای موصول ، اسمهای استفهام مبنی هستند.

   اسم ها معرب هستند )غیر از اسم هایی که در خط باال نام برده شده اند(اسم : بقیه ی 

 قواعد درس نهم :  

 جمله دو نوع است : جمله اسمیه ، جمله فعلیه 

 جمله فعلیه : جمله ای است که غالباً با فعل شروع می شود جمله فعلیه دو رکن دارد.

 الف : فعل 

 ب: فاعل 

یا داشتن حالتی در زمان معین داللت می کند فاعل همان انجام دهنده فعل : به انجام دادن کاری 

 کار )فعل( است.

فاعل : در عربی حتماً باید بعد از فعل بیاید و اگر قبل از فعلی بیاید دیگر فاعل نامیده نمی شود و 



نام دیگری دارد که فاعل همیشه رفع می گیرد و به عبارت دیگر فاعل همیشه دو نوع است و 

 ُُ ( است.– یا - مت رفع غالباً ) عال

 فعل از جهت ) مذکر و مؤنث( با فاعل خود مطابقت می کند.

 فعل از جهت )مذکر و مؤنث( با فاعل خود مطابقت می کند.

 هر گاه فعل در آغاز جمله بیایدف به آن جمله ی فعلیه می گوئیم.

 صورت مفرد می آید. در صیغه های غایب هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر بیاید، فعل به

هر گاه فاعل به صورت اسم ظاهر نیامده باشد، فعل همراه ضمیری می آید که همان ضمیر فاعل 

 است

 فاعل به صورت ضمیر می آید.  –در صیغه های مخاطب و متکلم همانند همه زبانها 

ک تبون َ ) و( تکتبین )ی ( –مانند : اکُتُب )انا(   َت

 با فاعل کامل می شود، الزم می گوئیم.به فعل هایی که معنای آنها 

 به فعل هایی که عالوه بر فاعل ، به مفعول نیز نیاز داشته باشد متعدی می گوییم.

 مفعول از دو راه تشخیص می دهیم؟

 . تشخیص از راه معنا1

 . تشخیص از راه عالمت2

در زبان قدم نخست برای تشخیص مفعول به همچون سایر نقش ما ، مهم معنای عبارت است. 

عربی مفعول به نیز دارای عالمتی است که به وسیله آن می توان مطمئن شد که تشخیص ما 

 صحیح بوده و کلمه مورد نظر مفعول به است.

 ( است یعنی مفعول به پیوسته منصوب می -ً  -َ عالمت اختصاصی مفعول به معموالً فتحه ) 

 باشد.مفعول به معموالً بعد از فاعل می آید.



، با فعل بیایندف فصل منصوب ) اّیاک و ...( ونیز ضمایز متصل به هر سه قسم کلمهضمیر من

   غالباً مفعول به هستند

 

 جار و مجرور :  

ن  )از( فی )در( الی )به سوی( لی)برای ( علی )بر روی( ب  )با( َک )مانند(  به حروفی از قبیل م 

 هر دو جار و مجرور می گوئیم.عن )از( حروف جر ، به اسم پس از آنها مجرور و به 

  حروف جز تنها قبل از اسم می آیند. 

 قواعد درس دهم :  

 جمله اسمیه : جمله ای است که غالباً با اسم شروع می شود و دو رکن دارد

 مبتدا، خبر

. مبتدا : اسمی که غالباً در ابتدای جمله می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند )المؤمن( در 1

 ه )المؤمن صبوُر(جمل

. خبر : کلمه یا کلماتی است که غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی 2

جمله را کامل می کند. مانند : )صبور( در جمله المؤمن صبور  اعراب مبتدا و خبر هردو رفع 

 ُُ ( است.– یا - باً ) است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و عالمت رفع آنها غال

 خبر معموالً از لحاظ مذکر و مؤنث از مبتدا تبعیت می کند.

 فاعل جاَء الطالُب : فعل و 

 الطالُب جاء : مبتدا و خبر

برای یافتن خبر پی بردن به مفهوم عبارت راهگشاست. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص 

 می کند.



 

 د :خبر غالباً به یکی از سه صورت زیر می آی

1 )  . مفرد )مؤمن صبور 

دُق( 2  . جمله فعلیه )المسلُم َیص 

 جار و مجرور)النجاةُ فی الّصدق( . 3

 اعراب کلمات مبنی ) ضمایر، اشاره ، ....( محلی است.

 اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.

 ً
مرفوع می  بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محال

 باشند.

محلی یا محالً : یعنی کلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته که اعراب خاصی را می طلبد اما از 

 گرفتن آن ناتوان است.

 مثالً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذا کتاب  

محالً مرفوع است یعنی این کلمه در محلی و موقعیتی واقع شده که باید مرفوع می شد اما از 

ن اعراب رفع ناتوان است.گرفت
 


