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  تَعلّموا العربیّۀ فانَّها کالمُ اهللا الّذی یُکَلّمُ به خَلقَه):ع(االمام الصّادق 

  .عربی را بیاموزید چون آن سخن خداوند است که به آن با خلق خود سخن می گوید
 

 چراغ دل به نور جان برافروخت     به نام آن که جان را فکرت آموخت    

 
 .خدا را شاکرم که به من توفیق داد تا بتوانم در عرصه تعلیم وتربیت گام بردارم

 
 سال اوّل دبیرستان                                                     

 العنوان                                              الصفحۀ                                            فهرس الکتاب

                                                          
                       4                                                       دآوریالدرس االول                                             یا

  8      )                                    1(الدرس الثانی                                            اوزان ثالثی مزید
  13   )                                       2(اوزان ثالثی مزید الدرس الثالث                                         

       17   )                                            1(الدرس الرابع                                           جامد ومشتق
  20                                         )    2(الدرس الخامس                                         جامد ومشتق

  25الدرس السادس                                        ضمیر                                                           
  29                      الدرس السابع                                          موصول                                   

  30الدرس الثامن                                          معرب ومبنی                                                   
  31  )            فعل،فاعل،مفعول به ،جارومجرو(الدرس  التاسع                                        جمله فعلیه

     34  )                                    مبتدا وخبر(درس العاشر                                         جمله اسمیهال
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  سال دوم دبیرستان 
     

  الصفحۀ    العنوان                                   فهرس الکتاب

                       42  ،انواع المعارف                                                     معرفه والنکرۀالدرس االوّل                            ال
                       45          )المثنی،الجمع السالم للمذکّر،االسماء الخمسۀ(،)1(الدرس الثّانی                            عالمات االعراب الفرعیۀ
  48       )                ماالینصرف - الجمع السّالم للمونث(،)2(الدرس الثالث                          عالمات االعراب الفرعیۀ

  50     الدرس الرابع                            االعراب المحلّی ،االعراب التّقدیریّ                                           
  52    الخامس                         الوصف ،االضافۀ                                                                  الدرس 

  56      )                                          رفع ،نصب(1الدرس السادس                         اعراب الفعل المضارع
     62       )                                               جزم (2الدرس السابع                           اعراب الفعل المضارع

  66       الدرس الثامن                           المبنیّ للمعلوم،المبنیّ للمجهول                                               
                     69         التاسع                           االفعال الناقصۀ                                                              الدرس  

      72      النّافیۀ للجنس                                » ال«الدرس العاشر                           الحروف المشبهۀ بالفعل،

  سال سوم دبیرستان
  

 الصفحۀ         العنوان                       فهرس الکتاب

                          78)                                       االجوف -المثال)(1(الدرس االوّل                                        المعتل
  87  )                                                الناقص)(2(المعتل                         الدرس الثّانی               

  99المفعول فیه                                       -الدرس الثالث                                       المفعول المطلق
  104    الحال                                                                     الدرس الرابع                               

  109    الدرس الخامس                                    التمییز                                                            
  113    ناء                                                         الدرس السادس                                    االستث

        117    الدرس السابع                                       المنادی                                                          
  

کامل تر  شما سروران باعث صمیمانه ذاهمکاریل.که تالیف می گردد عاری ازنقایص ومعایب نمی باشد ای هر مجموعه

  )arabic-maghsodi@yahoo.comایمیل-09133555776تلفن تماس(.وبهتر شدن این مجموعه میگردد  
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  الدرس االوّل
هدف این درس یاد آوری قواعد سه . در این درس قواعد جدیدی وجود ندارد. دوره کتابهای راهنمایی است 

 جهت ها                   .کتاب راهنمایی است

   نزدِ :   عِنْدَکنار      : جَنْبَ         زیر : تَحْتَ      پشت: خَلْفَ    رو به رو: أمامَ

  کجا: أینَ بر، روی              :  عَلَی    میان : بَینَ    باالی : فَوْقَ
  

  )اسماء استفهام( کلمات پرسشی 
        

    کجا : أینَ
 

 موقع کی، چه :مَتَی     کسانیکسی، چه  چه : مَنْ

 آیا :   أ       آیا :هل چه چیز : ماذا

 چرا برای چه، :لِماذا      چه :  ما چگونه :کَیفَ

 کدام :  أىّ      چند تا، چقدر : کَم برای چه کسی :لِمَن
            

  .هر دو به معنی آیا هستند» أ« و» هَل«چیست؟ » أ« و» هَل«فرق 
  :این است که » أ« و » هل«فرق 
  )أال تَسمَعُ ؟ آیا نمی شنوی؟( .می آید» أ « برای فعل منفی نمی آید ولی» هَلْ«: الف
در جمله ای که مخاطب را بین دو سؤال قرار می دهیم و پاسخ نَعَم یا ال انتظـار نـداریم معمـوالً    » هَلْ « :ب

  )أخى -جاجَ أم أخوک؟ أ أنتَ کَسَرْتَ الزُّ(. می آید» أ« در چنین حالتی . نمی آید
  .)آیا تو شیشه را شکستی یا برادرت ؟ برادرم(

 .حرف استفهامند نه اسم استفهام» أ« و » هل«ضمناً  

 منفی کردن

  .منفی می شود» ال« و مضارع با » ما« فعل ماضی و مضارع چگونه منفی می شدند؟معموالً فعل ماضی با 
  ال یذهَبُ    یذهَبُ      ما ذَهَبَ    ذَهَبَ 
  نمی رود    می رود        نرفت    رفت
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  سؤالی می شود؟» ال«و مضارع با » ما« چرا گفتید معموالً ماضی با 
  .)از روی هوا و هوس سخن نمی گوید( ﴾وَ ما یَنطُقُ عَن الهَوَی ﴿ :به این آیه دقّت کنید

آمـوزان بـرای منفـی    امّا الزم است دانـش  . منفی شده است» ما« با حرف » ینطِقُ«می بینیم که فعل مضارعِ 
 .چون کتاب درسی بر این اساس تنظیم شده است. استفاده کنند» ال« کردنِ مضارع فقط از حرف 

 مستقبل

  مستقبل چگونه ساخته می شد؟ 
  .بر سر مضارع، معادلِ فعل مستقبل در فارسی درست می شود» سَوفَ« یا »  سَـ« با افزودن 

  سـ  ، سوف
 .خواهد شنید: سَیَسْمَعُ یا سَوفَ یسمَعُ  می شنود : یَسْمَعُ

 فعل نهی

  :به نحوه ساختن فعل نهی توجّه  کنید
  ال تذهَبْ     تذهَبُال    تَذْهَبُ

  ال تخرُجا    نِ تخرُجاال  تَخرُجانِ
  ال تدخُلوا    نَ تدخُلوال  تَدخُلونَ
  ال تجلِسى           نَ تجلِسیـال  تَجلِسینَ
  ال تقطَعا    نِتقطَعا ال    تَقطَعانِ
  ال تکتُبْنَ    نَ تکتُبْال    تَکْتُبْنَ

 فعل امر

  :به نحوه ی ساختن فعل امر دقّت کنید
  لْعَبااِ    نِلْعَبات  تَلْعَبانِ                 ذْهَبْاِ  ذْهَبُت     تَذْهَبُ

  کْتُبـىاُ    نَکْتُبیتَ  تَکْتُبینَ              اسْمَعواِ  نَسْمَعوتَ تَسْمَعونَ 
 ضْحَکْنَاِ  ضْحَکْنَتَ        تَضْحَکْنَ             رْجِعااِ  نِرْجِعاتَ   تَرجِعانِ

  .را بگوید؟ جمع مذکّر مخاطب است» تَفْتَحونَ«صیغه فعل 
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  . امّا بدانید در کتابهای دبیرستانی کمی نام صیغه ها تغییر می کند
  :دقّت کنید

  للغائبۀ                  مفرد مؤنّث غائب                   لِلغائب  مفرد مذکّر غائب
  للغائبتَینِ                  مثنّی  مؤنّث غائب                  للغائبَینِ  مثنّی  مذکّر غائب
  للغائبات                    جمع مؤنّث غائب                  للغائبینَ  جمع مذکّر غائب

  للمخاطبۀ              مفرد مؤنّث مخاطب               طَبللمخا  مفرد مذکّر مخاطب
  للمخاطبَتَینِ    مثنّی  مؤنّث مخاطب             للمخاطبَینِ  مثنّی  مذکّر مخاطب
  للمخاطبات    جمع مؤنّث مخاطب             للمخاطبینَ  جمع مذکّر مخاطب

 للمتکلّم مع الغیر             متکلّم مع الغیر        للمتکلّم وحده    متکلّم وحده 

 إعراب

  عراب چیست؟منظور از اِ
  .می گویند به عالمت آخرین حرف کلمه و نقشی که در جمله دارد اعراب

  جمله اسمیّه  و فعلیّه یعنی چه؟
  .به جمله ای که با فعل شروع شود فعلیّه و به جمله ای که با اسم شروع شود اسمیّه  می گویند

 اجزای جمله را نام ببرید؟

  مفعول + فاعل+ فعل : در جمله فعلیّه                      مبتدا و خبر : در جمله اسمیّه  
  حرف آخر این نقش ها را با ذکر مثال بگویید؟ اِعراب یاعالمتِ

  .وجود دارد ٌ_یا    ُـمبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند یعنی روی حرف آخر آنها عالمت 
  وجود دارد  ٌ_ یا ُـمبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند یعنی  روی حرف آخر آنها عالمت 

                     . جوادٌذَهَبَ : مثال    .فاعل مرفوع است.                             رحیمٌ اهللاُ    :مثال  
  فاعلمبتدا  خبر                                                                                

   :مثال. قرار دارد ً_َ یا  _کلمه  حرفِ یعنی روی آخرین. مفعول منصوب است  

   .المفتاحَوَجَدَ الوَلَدُ     .اًمفتاحوَجَدَ الوَلَدُ  
 مفعول          مفعول       
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  )عَلَی، إلَی، مِن، فِى، بـِ ، لـِ ، کَ، عَن، مُنذُ( :حروف جر عبارتند از

حرف جـر و اسـمِ بعـد از    « هر اسمی که بعد از این حروف بیاید مجرور به حرف جر نام دارد و به مجموع 
  .عَلَی البابِالمفتاحُ      .البابِالمفتاحُ عَلَی : مثال. جار و مجرور می گویند »  خودش

  جار و مجرور        مجرور به حرف جر                                             
  )اختبر نفسک(ود رابیازماییدخ

  بیابید؟» فاعل،مغعول،مبتداء،خبر،مجرور به حرف جر«درجمالت زیر -1
  فتحَ المعلم الکتاب فی الصّفّ- 5قرأت الطالبۀ القرآن-4العلمُ مفیدٌ  -3شربَ الطفلُ الماءَ  -2ذهبَ الطفلُ   - 1

  :وزن کلمات زیر را از گروه ب پیداکنید-2
  مغلوب-أحسان-مفتاح-جمیل-علّمَ-غفور-تصدیق-جدار-الف

  فعال-تفعیل-فعول-فَعل-فعیل-مفعال-إفعال-مفعول-ب
 کارگاه ترجمه

  .ضروری است) قبل خوانده ایم یکه در سال ها(در ترجمه، توجّه  به نکات زیر 
مضارع، امر، غایب،مخاطب، ماضی، (آن  ی فعل و صیغه -2اسمیّه  یا فعلیّه بودن جمله                   - 1

  )متکلّم
 تشخیص فاعل و مفعول-6سؤالی و یا منفی بودن جمله       5اسم های اشاره         -4ضمایر           -3

 تشخیص مفرد یا مثنّی  و یا جمع بودن اسم ها - 2

  المعلّمین   - المعلمانِ:مثل) ینِ - انِ(عالمت مثنی

  عرفان مثنی نیستندکلماتی مثل عرفان،جریان،عطشان،:توجه    

  کتبٌ ،اوقات،ابیات ،اصوات،مساکین،شیاطین:مکسر عالمت خاصی نداردمثل-1:     جمع

  ات:مؤنث - ب)                            ینَ–ونَ (مذکر:الف:جمع سالم - 2          

 خضراء   :ثلم )اء (- 3الدنیا ،کبری         :ا ،ی مثل - 2المنضدۀ         :ۀ، ــۀ  مثل -1:عالمت مؤنث
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  الدرس الثانی

  . درس امروز ما، درباره فعل ثالثی مجرّد و مزید است
  . فعل و بسیاری از اسم ها در زبان عربی دارای سه حرف اصلی و گاهی چهار حرف اصلی هستند

مـی   *دارای چهارحرف اصـلی هسـتند؛ ربـاعی    که حرف اصلی هستندثالثی وفعلهایی فعلهایی که دارای سه به
  یذهَبونَ، تَسمَعینَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا                                .گویند

  العبتما، اجلسان، جخرتـین،سمعون، تذهبی                             
  )یَذهَبونَ، تَسمَعینَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا (        :به این پنج فعل دقّت کنید

  آیا می توانید حروف اصلی آنها را تشخیص دهید؟ 
  .گفته می شود» سه  تایی«یعنی » ثُالثی«به این فعل ها . حروف مشخص شده، حروفِ اصلیِ هر فعل هستند

 آیا همه فعل ها در زبان عربی ثُالثی هستند؟

دارای چهـار حـرف    امّا بعضی فعـل هـا  . خیر، بیشتر فعلها ثُالثی هستند یعنی دارای سه حرف اصلی هستند
  .ترجمه کرد: تَرْجَمَ  . لرزید :زَلْزَلَ     :اصلی هستند مانند

  خُماسی   رُباعی   حدس بزنید فعل هایی که چهار حرف اصلی دارند چه نامیده می شوند؟
  .آری به فعل هایی که چهار حرف اصلی دارند رباعی گفته می شود

  .خوانیمامّا فعل رباعی را چون خیلی کم است امسال نمی 

  ثالثی مزید -2  ثالثی مجرّد  -1       :فعل ثالثی دو نوع است
  .اغلب فعل هایی که در دوره راهنمایی با آن آشنا شده اید ثالثی مجرّد بودند

  سَمِعوا، رَفَعْنا، یلعَبانِ، تحکُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلَتْ، اُکْتُبوا 

 . صیغه فعل ماضیِ آن از سه حرف تشکیل می شود اوّلینثُالثی مجرّد به فعلی  می گویند که 

اوّلین صـیغه ماضـیِ   ) سَمِعوا، رَفَعْنا، یَلعَبانَ، تَحکُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلْتَ، اُکتُبوا(مثالً این فعلها ثالثی مجرّد هستند 
بینیم همه این فعل ها سه حرفی می ) سَمِعَ،رَفَعَ، لَعِبَ، حَکَمَ، صَبَرَ، حَمِلَ، کَتَبَ (این فعلها به ترتیب عبارتند از

  .اند

  اُکْتُبوا -حَمَلَتْ -تَصْبِرونَ -تَحْکُمُ -یَلعَبانِ -رَفَعْنا –سَمِعوا  

  کَتَبَ   - حَمَلَ   -صَبَرَ    - حَکَمَ  - لَعِبَ   - رَفَعَ    -سَمِعَ  
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  ثالثی مزید

  .سه حرف باشدفعل ثالثی مزید به فعلی گفته می شود که اولین صیغه ماضی آن بیشتر از 
  سافَروا -قَدمْنا -جْلَسْتَإ -هاجَرْتُم -تُعَلِّمونَ -أخْرَجْنا 

  :اوّلین صیغه ماضی این فعل ها عبارتند از: فعل توجّه  کنید 6به این 

  فَرَاس  - قَدمَ  -جْلَسَأ     -جَرَاه   -عَلَّمَ -  خْرَجَأ 

   مَدَقَد                                                    مَلعَلَ                                                           

  .می بینید که به اولین صیغه ماضی هر یک از این فعل ها حرفی اضافه شده است
  .فعل ثالثی مزید به فعلی گفته می شود که اولین صیغه ماضی آن بیشتر از سه حرف باشد

  . بنا براین به این فعلها فعل های ثالثی مزید گفته می شود 
  .رّد از مزید به اولین صیغه ماضیِ آن فعل مراجعه می کنیمبرای تشخیص مج

هر کدام از فعلهای ثالثی مزید، دری از نظر معنی بر روی ما می گشاید؛ به هر گروه از  این افعال یک بـاب  
مزید آشنا می  ثالثی ازبابهای باب باسه دوم مادردرس مشهورهستندکه باب هشت مزید دارای ثالثی می گویندوفعلهای

  . شویم
  :می توانید این بابها را در جدول زیر مشاهده کنید شما

 وزن امر وزن مضارع وزن ماضی باب

 أفْعِلْ یُفْعِلُ أفْعَلَ إفعال

 فَعلْ یُفَعلُ فَعلَ تَفعیل

 فاعِلْ یُفاعِلُ فاعَلَ مُفاعَلَۀ

 »إفعال«مثال برای ثالثی مزید باب                         

 امر مخاطب مصدر مضارع ماضی

 بنشان: أجْلِسْ نشاندن: إجالس می نشاند: یُجْلِسُ  نشاند: أجْلَسَ
   

   :ثالثی مجرّد، فعل های جدول قبل عبارت است از

 امر مخاطب مصدر مضارع ماضی

 بنشین: اِجْلِسْ نشستن: جُلوس می نشیند: جْلِسُیَ نشست: جَلَسَ
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 :»تفعیل «مثال برای ثالثی مزید باب 

 امر مخاطب مصدر مضارع ماضی 

پایین : تَنْزیل پایین می آورد: یُنَزِّلُ پایین آورد: نَزَّلَ
 آوردن

 پایین بیاور: نَزِّلْ

   

  :ثالثی مجرّد فعل باال عبارت است از

 امر مخاطب مصدر مضارع ماضی 

 پایین بیا: اِنْزِلْپایین آمدن: نُزولپایین می آید: یَنْزِلُ پایین آمد: نَزَلَ
  

 »مفاعلۀ«مثال برای ثالثی مزید باب 

 امر مخاطب مصدر مضارع ماضی

 همنشینی کن: جالِسْ همنشینی: جالَسَۀمُ همنشینی می کند: یُجالِسُ همنشینی کرد: جالَسَ

   

  .است» فِعال«گاهی مصدر این باب بر وزن . ثالثی مجرّد فعلِ باال را کمی جلوتر خواندیم
  ) دِفاع(دافَعَ، یُدافِعُ، مُدافَعَۀ  –) جِهاد(مُجاهَدَۀ : یُجاهِدُجاهَدَ، : مثال

  
 )امر(          )مضارع(

  .پایین بیاور      : نَزِّلْ    پایین می آوری     :تُنَزِّلُ
  .یاد بده      :عَلِّمى       .یاد می دهی          : تُعلِّمینَ

  .همنشینی کنید      :جالِسوا    .همنشینی می کنید  : تُجالِسونَ
  .جهاد کنید      : جاهِدا      .جهاد می کنید  : تُجاهِدانِ

  .احترام بگذار    : أکْرِمْ     .احترام می گذاری    : تُکْرِمُ
  .خارج کنید  :أخْرِجْنَ               .خارج می کنید  :تُخْرِجْنَ

  :مثال. است» أ« همزه باب إفعال در فعل امر، همیشه مفتوح : نکته 
  )داخل کنید: (أدْخِال  )داخل می کنید: (تُدْخِالنِ            )نیکی کن: (أحْسِنْ   )نیکی می کنی: (تُحْسِنُ  
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 )قیاسی –سماعی (

یعنی از قبل بایـد آنهـا را   . سماعی یعنی شنیداری. هستند» سماعی«ماضی، مضارع و مصدر در ثالثی مجرّد 
 .به مصدر این فعل ها دقّت کنیم. شنیده باشیم

  عَرَفَ    عِرفان         خرج      خروج    جَلَسَ   جُلوس        قِراءَۀ   قَرَأ      حِفْظ   حَفِظَ 
هستند؛ یعنی اگر یک مورد را بلد باشیم بقیـه فعلهـا و   » قیاسی«امّا ماضی، مضارع  و مصدر در ثالثی مزید 

  .مصدرها را با مقایسه کردن می سازیم
  .به کار می روند؛ اغلب به صورت متعدّی ترجمه می شوندفعل هایی که در یکی از بابهای افعال و تفعیل 

  .نازل کرد: أنزَلَ و نَزَّلَ  نازل شد : نَزَلَ : مانند. یعنی نیاز به مفعول دارند 
  )اختبر نفسک(خودرا بیازمایید

  
  :آیات را خوانده سپس به سؤاالت جواب دهید-الف

  »إنّا فتحنا لک فتحاً مبیناً«-3»              والشّجرُ یسجُدانِاَلنّجمُ «-2»              أمرربّی بالقسطِ«-1

  »....والذینَ هاجَروا وجاهدوا«-6»          فَبِأیّّ آالءِ ربِِّکما تُکذّبانِ«-5»        أرسَلْنا رُسُلَنا بالبیّناتِ«-4

  فعلهای آیات فوق راپیدا کنید؟-1

  صیغه اول ماضی این فعل ها کدام است؟-2

  کدام فعل کم ترین حروف وکدام فعل بیش ترین حروف را دراولین صیغه ماضی دارد؟ -3

  -ب
  در باب إفعال کدام است؟»کرُم«ماضی ومضارع ومصدر فعل-1
  صیغه اول فعل ماضی ازباب إفعال چند حرف دارد؟-2
  در باب إفعال کدام حرف زاید است؟-3
  ت؟مالک تشخیص اصلی یازایدبودن حروف یک کلمه چیس-4
  )امرتُنزِلنَ..............(أنتنّ) امرتُحسِنینَ.........(انتِ) یُثبتُ........(أنتم) أثبتَ.........(هی :جاهای خالی را پرکنید-5
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  -ج
  در باب تفعیل کدام است؟»صدق«ماضی ومضارع ومصدر فعل-1
  صیغه اول فعل ماضی ازباب تفعیل چند حرف دارد؟-2
  تفعیل چند حرف زاید دارد؟صیغه اول فعل ماضی ازباب  -3
  آیا تعداد حروف زاید باب إفعال وتفعیل با هم فرق دارد؟-4
  -ثالثی مزید است؟»قدّمَ«چرا فعل -5
  :جاهای خالی را پرکنید-6
–)  یعلّمُ.........(أنتنّ- )    یُدَبّر..........(أنتَ- )    دبّرَ............(هم-)       دبّرَ...........(هما- 

  )امرتعلّمان.....(....أنتما
  -د
  کدام است؟» مفاعلۀ«در باب »نصر«ماضی ومضارع ومصدر فعل-1
  چند حرف دارد؟»مفاعلۀ«صیغه اول فعل ماضی ازباب-2
  چند حرف زاید دارد؟» مفاعلۀ«صیغه اول فعل ماضی ازباب  -3
  با هم دیگرفرق دارند؟» مفاعلۀ، إفعال وتفعیل«آیا تعداد حروف زاید باب -4
  ثالثی مزید است؟ »صادق«چرا فعل -5
  :جاهای خالی را پرکنید-6
  )امرتجاهدان........(أنتما)   یُقاتِلُ.........(نتِا)  یُدافعُ..........(أنتم  )دافع............(هم-)  دافع...........(هما- 
  

 کارگاه ترجمه

ترجمه می »متعدّی«روند، اغلب به صورت به کار می » تفعیل«، » إفعال«فعل هایی که در یکی از باب های 
  .به عبارت دیگر در هنگام ترجمه نیاز به مفعول دارند. شوند

پاره ای از افعال همراه حرفی به کار می روند که در هنگام ترجمه به فارسی نیازی به ترجمه ی آن حـروف  
  ) متوجّه  شد، احساس کرد(شَعَربِـ  )    به دست آورد(حَصَلَ علی ).    مسخره کرد(سَخِرَ مِنْ : نیست؛ مانند

  تفاوت وشباهت میان نزل وأنزل ونزّل از جهت لفظ ومعنی چیست؟ :سؤال
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  الدرس الثالث
 .در این درس می خواهیم با پنج باب دیگر از هشت باب ثُالثی مزیدآشنا شویم

 وزن امر وزن مصدر وزن مضارع وزن ماضی باب

 تَفَعلْ تَفَعل یَتَفَعلُ تَفَعلَ تَفَعل

 تَفاعَلْ تَفاعُل یَتَفاعَلُ تَفاعَلَ تَفاعُل

 اِفتَعِلْ اِفتِعال یَفْتَعِلُ اِفْتَعَلَ اِفتِعال

 اِنفَعِلْ اِنفِعال یَنفَعِلُ اِنفَعَلَ اِنفِعال

 اِسْتَفْعِلْ اِستِفعال یَستَفْعِلُ اِستَفْعَلَ اِستِفعال

  :باب  5مثال برای این 
 امر مخاطب مصدر مضارع ماضی

 پیشرفت کن:تَقَدمْ پیشرفت کردن:تَقَدم پیشرفت می کند:یتَقَدمُ پیشرفت کرد:تَقَدمَ

 وانمود کن:تَظاهَرْ وانمودکردن:تَظاهُر وانمود می کند:یَتَظاهَرُ وانمود کرد: تَظاهَرَ

 شرکت کن:   اِشتَرِکْ شرکت کردن: اِشتِراک شرکت می کند: یَشْتَرِکُ شرکت کرد: اِشتَرَکَ

 بخواه که بدانی:   اِستَعْلِمْ طلب دانستن: اِستِعالم می خواهد بداند: یَستَعْلِمُ خواست بداند: اِسْتَعْلَمَ

 نابود شو: اِنْهَدِمْ نابود شدن:اِنهِدام نابود می شود:یَنْهَدِمُ نابود شد:   اِنْهَدَمَ

 :نکته ها

  .مفعول وجود ندارد» تَفاعُل«فعلهای باب در ترجمه به فارسی : 1نکته 
  .مردم در خیابانها تظاهرات کردند    . فِى  الشوارع  النّاسُ  تَظاهَرَ 

  جار و مجرور  فاعل     فعل 
 .می آید»  با«گاهی در ترجمه فعلهای باب تَفاعُل و مُفاعَلَۀ حرف : 2نکته 

  .نیکان همنشینی می کند با برادرم : یُجالِسُ األبرارَ خیأ.   دوستش دعوا کرد با جواد: جوادٌ تَعارَکَ صَدیقَهُ 
 .فعلهای باب انفعال فعل الزم هستند یعنی مفعول ندارند: 3نکته

  .خانه ویران شد. )فاعل( البیتُ  )فعل(اِنهَدَمَ  
 . فعلهای باب اِفتِعال و تَفَعل الزم هستند؛ امّا گاهی هم متعدّی می باشند: 4نکته 

  .)الزم یعنی بدون مفعول معنی اش کامل است؛ ولی متعدّی احتیاج به مفعول دارد(
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  .نیممی ک رما به رازی افتخا: نحنُ نَفْتَخِرُ بالرازى.                        گل باز شد: تَفَتَّحَ الوردُ 
   .فعلهای باب استفعال بیشتر اوقات متعدّی هستند یعنی  مفعول الزم دارند: 5نکته 

   .األرض      من باطنِ    طَالنف      نستخرجُ 

  جار و مجرور   مفعول   فعل و فاعل
  .نفت را از درون زمین  استخراج می کنیم   
  

  )إختبر نفسک(خود را بیازمایید
  -الف

  کدام است؟» تَفعل«در باب »صدق«ومصدر فعلماضی ومضارع -1

  چند حرف دارد؟»تفَعل«صیغه اول فعل ماضی ازباب-2

  چند حرف زاید دارد؟» تفعل«صیغه اول فعل ماضی ازباب  -3

  را که در زبان فارسی به کار می رود ذکر کنید؟»تفعّل«آیا می توانید چند مصدر از باب -4

  :جاهای خالی را پرکنید-5
  )  امرتَتعلّمین.........(أنتِ   )      یَتصدّقُ..........(أنا    )     یَتَصَدقُ............(هم  )  تصدّقَ...........(هما 
   -ب
  کدام است؟» تَفاعُل«در باب »قبِل«ماضی ومضارع ومصدر فعل-1

  چند حرف دارد؟»تفَاعُل«صیغه اول فعل ماضی ازباب-2

  چند حرف زاید دارد؟» تفاعُل«اب صیغه اول فعل ماضی ازب -3

  را که در زبان فارسی به کار می رود ذکر کنید؟»تفاعُل«آیا می توانید چند مصدر از باب -4

  ماضی است یا مضارع؟»تَضاربَ«فعل-5

   :جاهای خالی را پرکنید-6
  )  امرتَتضاربون.........(أنتم)  تکاتبَ..........(أنا) یتعارفُ............(هم)  تعارَف...........(هی
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  -ج
  کدام است؟» إفتعال«در باب »حَرَم«ماضی ومضارع ومصدر فعل-1

  چند حرف دارد؟»إفتعال«صیغه اول فعل ماضی ازباب-2

  دارد؟ چند حرف زاید» إفتعال«صیغه اول فعل ماضی ازباب  -3

  را که در زبان فارسی به کار می رود ذکر کنید؟»إفتعال«آیا می توانید چند مصدر از باب -4

  :جاهای خالی را پرکنید-5
  )»یعتدلُ«امر.........(أنتنَّ   )      إکتسبَ..........(أنا   )     إعتدَلَ............(هم   )  یعتَدلُ...........(أنتم    
  -م
  کدام است؟» إنفعال«در باب »جمد«ومصدر فعلماضی ومضارع -1
  چند حرف دارد؟»إنفعال«صیغه اول فعل ماضی ازباب-2
  چند حرف زاید دارد؟» إنفعال«صیغه اول فعل ماضی ازباب  -3
  را که در زبان فارسی به کار می رود ذکر کنید؟»إنفعال«آیا می توانید چند مصدر از باب -4
  :جاهای خالی را پرکنید-5
  )  »امر«ینصرفُ.........(أنتنّ  )      ینصرفُ..........(أنا  )     إنقلبَ............(هم  )  ینصرفُ..........(.هما  
  - ن
  کدام است؟» إستفعال«در باب »قبل«ماضی ومضارع ومصدروامر فعل-1

  چند حرف دارد؟»إستفعال«صیغه اول فعل ماضی ازباب-2

  چند حرف زاید دارد؟ »إستفعال«صیغه اول فعل ماضی ازباب  -3

  را که در زبان فارسی به کار می رود ذکر کنید؟»إستفعال«آیا می توانید چند مصدر از باب -4

  تقاوتی را مشاهده می کنید؟»أستقبلَ«و»قبلَ«معنای آیا میان-6

 آیا معموالً میان فعلهای مجرد ومزید تفاوتی وجود دارد؟مثال بزنید-7

  :جاهای خالی را پرکنید-8
 ) امریَستقبلُ.........(أنتِ    )إستقبلَ..........(أنا    )یستقبلُ............(هنّ   )إستقبلَ.........(..هم
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 کارگاه ترجمه

  . ، نیازی به داشتن مفعول در ترجمه ی فارسی نداریم»تفاعل«در ترجمه ی فعل های باب 
  .نیاز داریم» با«گاهی در ترجمه ی فعل های باب تفاعل و مفاعلۀ به آوردن یک 

 .ترجمه می شوند» الزم « به صورت » انفعال« فعل های باب 

 .الزم و گاهی متعدی هستند» تفعّل« و » افتعال« فعل  های باب 

   .غالباً متعدی هستند» استفعال« فعل های باب 
  :ترجمه زیر را بخوانید واصالحات الزم را در آن انجام دهید

  :سوال

  غَفَرَواِسْتَغْفَرَ از جهت معنی چیست؟تفاوت میان - 1

  تفاوت میان غَفَرَ واِسْتَغْفَرَ ازجهت لفظ چگونه است؟- 2
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  جامدومشتق          الدرس الرابع
 )جامد غیرمصدری-جامدمصدری(است که ازکلمه دیگریگرفته نشده باشد اسمی:اسم جامد

  )دریا ( ، بَحر ) کوه( ، جَبَل ) ابر( قلم، سحاب : این اسم ها جامد هستند
 . مشتق شده اند» عَلِمَ«هااز فعل  اسم این.این اسم هامشتق هستند. است شده گرفته دیگری ی مشتق ازکلمه اسم

  .)عالِم، معلوم، عَلیم، علّامه، أعلَم، معلِّم، متعلِّم(  
در همـین درس و اسـم مکـان و     اسم فاعل و اسم مفعول را. در این کتاب با هفت اسم مشتق آشنا می شویم

  .زمان، اسم مبالغه، صفت مشبّهه و اسم تفضیل را در درس پنجم خواهیم خواند
  .می آید مفعول و اسم مفعول بر وزن  فاعلاسم فاعل در فعلهای ثُالثی مجرّد بر وزن 

  .می شود معنی می دهد و اسم مفعول بر عکس است یعنی کار بر آن انجام» انجام دهنده کار«اسم فاعل 
  :انواع اسم مشتق 

 اسم زمان -4  اسم مکان  -3     اسم مفعول -2      اسم فاعل -1

 مشبهه صفت -7     اسم تفضیل -6اسم مبالغه   -5 

 اسم فاعل

  :به نحوه ساخته شدنِ اسم فاعل از چند فعل ثالثی مجرد دقّت کنید
  تِباک    تِ ب  ا ک    ک ت ب     کَتَبَ
  صِران    صِ ر  ان     ن ص ر     نَصَرَ
  کِماح    کِ م  اح     ح ک م     حَکَمَ
  نِعاص          نِ ع ا ص         ص ن ع     صَنَعَ

                    اسم مفعول

  :به نحوه ساخته شدن اسم مفعول از چند فعل ثالثی مجرد دقّت کنید

   

  حوفتمَ      ح وف ت  مَ        ف ت ح      فَتَحَ
  دوحممَ               د وح م مَ               ح م د      حَمِدَ 
  دوعبمَ                                   د وع ب  مَ                  ع ب د       عَبَدَ

  بوضرمَ             ب وض ر  مَ          ض ر ب      ضَرَبَ   
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[١٨] 
 

  .آیا ساختن اسم فاعل و اسم مفعول در ثالثی مزید فرق می کند؟ بله فرق می کند
را بر می داریم  و بـه   ) یـ (حرفِ مضارعه . از فعل مضارع ساخته می شوداسم فاعل در فعلهای ثالثی مزید 

  :مثال. سپس یک حرف مانده به آخر، کسره می گیرد.  می آوریم) مُـ ( جای آن 
  صلِحمُ            صلِحُیُ                    علِّممُ            عَلِّمُیُ

  نتَظِرمُ            نتَظِرُ    یَ                 جاهِدمُ        جاهِدُیُ
می  آخر،فتحه ثالثی مزیدبه همان روشِ اسم فاعل ساخته می شودولی یک حرف مانده به اسم مفعول درفعلهای

  :مثال. گیرد
  قَلَّدمُ           قَلِّدُیُ    نتظَرمُ         نتَظِرُیَ

  عتَمَدمُ              عتَمِدُیَ    رْسَلمُ         رْسِلُیُ
  

  )إختبر نفسک(بیازماییدخود را 
  :می شود»خلق«اسم فاعل ومفعول- 1

  : می شود»ظلم«اسم فاعل ومفعول - 2

  آیا اسم های جامداز فعل گرفته می شوند؟- 3

  بحث جامد ومشتق در اصطالح علم صرف مربوط به کدام یک از سه قسم کلمه است؟- 4

  مالک جامد یا مشتق بودن کلمات چیست؟- 5

  کدام است؟» مفعول«و»فاعل«زایداسمحروف - 6

  ؟چند اسم فاعل عربی نام ببرید که درزبان فارسی نیز به به کار می بریم- 7

  چند اسم مفعول عربی نام ببرید که درزبان فارسی نیز به به کار می بریم؟ - 8

  را ذکر کنید؟» منصور«،»کاتب«،»ناصر«،»عالم«جمع مذکرسالم - 9

  را ذکر کنید؟» منصور«،»کاتب«،»ناصر«،»عالم«مؤنث - 10
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[١٩] 
 

  حرف ماقبل آخر در اسم فاعل ثالثی مزید دارای چه حرکتی است؟- 11

  حرف ماقبل آخر در اسم مفعول ثالثی مزید دارای چه حرکتی است؟ - 12

  .آیا اسم فاعل،مثنی یا جمع دارد؟مثال بزنید- 13

  .فاعل را به صورت مؤنث به کار برد؟مثال بزنید توان اسم آیا می- 14

 چند اسم مفعول مزید راذکرکنید - 15

  .چند اسم فاعل مزید را ذکر کنید- 16

  ازاسم مفعول را مثنی وجمع کنید؟  چند نمونه- 17

 .مفعول را به صورت مؤنث به کار برد؟مثال بزنید  توان اسم آیا می- 18

 کارگاه ترجمه

صـفت  «معادل آن در فارسـی معمـوالً   حالتی بودن داللت می کند و  ی برانجام دهنده یا دارنده» اسم فاعل« 
  بیم دهنده: یاری کننده، مُنْذَرِ: ناصر: است؛ مانند» اسم فاعل« یا » فاعلی

  بیم دهنده، دانا :است؛ مانند» نده،ا«صفت فاعلی در زبان فارسی دارای پسوند هایی از  قبیل 
صـفت  «ر فارسـی معمـوالً   داللـت مـی کنـد و معـادل آن د    » انجام شدن و یا واقع شدن« بر » اسم مفعول«

  احترام شده : یاری شده، مُحتَرَم:  منصور: است؛ مانند» اسم مفعول « یا » مفعولی
ضـعیف نگـاه داشـته    : مستضعف : استفاده می کنیم؛  مانند» شُدن« در ترجمه ی اسم مفعول گاهی از پسوند 

  .شده
  از لحاظ اشتقاق چیست؟» شاهِداً، مُبشِّراً«تفاوت میان : سؤال

  از چه جهتی است؟» مُرسَلین، مُنْذِرینَ«شباهت میان 
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[٢٠] 
 

  الدرس الخامس
  .در  درس پنجم با پنج نوع دیگر از انواع اسم مشتق آشنا می شویم

   

  اسم زمان  -اسم مکان

   

  مَفْعِل -مَفْعَل.اسم مکان و زمان بر وزن مَفعَل یا مَفعِل می آیند
  .مکان داللت می کنندو همان طور که از نامشان پیداست بر زمان و 
  : به نحوه ساختن اسم مکان و زمان دقّت کنید

  مَسْجِد    سجد    مَکْتَب                       سَجَدَ    کتب    کَتَبَ
  مَنْزِل    نزل    مَعْبَد                        نَزَلَ    عبد    عَبَدَ
  مَلْعَب    لعب    مَغْرِب                      لَعِبَ    غرب    غَرُبَ

  

 :دو نکته

درزبان فارسی غالباً اسم مکان و زمان فقط مفهوم مکانی دارند امّا درعربی، هم مفهوم مکانی وهم : 1نکته 
  .مفهوم زمانی دارند

درآخرآنها به معنی » ۀ« نیز اسم مکان هستند مزرعۀ، مدرسۀ:کلماتی مانند) خارج ازکتاب درسی نکته:(2نکته 
  .جایی که در آن بسیار درس می خوانند: مدرسۀ.       است) بسیاری( کثرت

 صفت مشبّهه  

  : مثال. می توان گفت صفت مشبهه همان صفت ساده در فارسی است
  تشنه: طْشانعَ    زبر: خَشِن    زشت: قَبیح    زیبا: جَمیل
  گوارا: عَذْب    شریف: شریف    تنبل: کَسِل    سخت: صَعْب

  :وزنهای مشهور صفت مشبّهه عبارتند از
  عَطْشان: سَهْل                فَعْالن: فَعْل  خَشِن: فَعِل                    شریف : فَعیل 

  أخضر،خضراء:صفت مشبه هستند بروزن أفعل وفَعالء می باشندمثل رنگ وعیب:نکته
  کلمات علیّ،خفیّ،جلیّ،نبیّ ،سیّد،جیّدصفت مشبهه می باشند
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[٢١] 
 

 اسم مبالغه

  فَعّال    فَعّالۀ       فَعول    فُعّول: اسم مبالغه دو وزن مشهور دارد، که عبارتند از
  :مثالً. صفت داللت دارد اسم مبالغه بر بسیاریِ

  .کسی که خیلی می داند: علّامۀ.                     یعنی کسی که خیلی صبر می کند: صبّار
  :به نحوه ساختنِ اسم مبالغه توجّه  کنید

  ۀماعَلّ      ۀ مـ  اعـَ لّـ     عـ لـ م        عَلِمَ
  راغَفّ      را غـَ فّـ       غـ فـ ر        غَفَرَ
  ۀراأمّ      ۀ ر اأمّـ       أ مـ ر         أمَرَ
  راصَبّ               ر اصَـ بّـ            صـ بـ ر        صَبَرَ

 اسم تفضیل

» ترین«و » تر«به عبارت دیگر صفتهایی که دارای . معادلِ صفت برتر و برترین در فارسی است: اسم تفضیل 

  .اسم تفضیل  بر وزن أفعل است و برای مؤنّث گاهی بر وزن فُعلَی می آید. هستند معادل اسم تفضیل هستند

  » أفعَل« بر وزن     -»فُعلَی« بر وزن   :  اسم تفضیل            

  :به نحوه ساختن اسم تفضیل توجّه  کنید

   

  یصْغَر ، صُغرَأ    صَغُرَی                 کُبْرَکْبَر ، أ  کَبُرَی             حْسَن ، حُسْنَأ      حَسُنَ

   

  :به ترجمه اسم تفضیل نیز دقّت کنید

   

  ، بزرگ ترینبزرگ تر    : أکبَر، کُبرَی              بزرگ: کَبیر

   کوچک تر،کوچک ترین : أصغَر، صُغرَی              کوچک:صَغیر

 چه موقع اسم تفضیل برای مؤنّث بر وزن فُعلَی می آید؟*

  روستای پایین تر: القریۀُ السفلَی فاطمه بزرگتر          : فاطمۀُ الکبری: صفت بیاوریم مثالً ،وقتی برای مؤنّث
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[٢٢] 
 

  التَّحلیل الصرفِى  و االعراب
  . در دستور زبان فارسی است» ترکیب کردن«و اعراب همان » تجزیه کردن«تحلیل صرفی  همان 

  تجزیه و ترکیب یعنی چه؟
  .یا  تحلیل صرفی  یعنی ذکر مشخّصات کلمه بدون توجّه  به موقعیت آن در جملهتجزیه 

  .ترکیب یا إعراب یعنی ذکر نقش و حالتی که کلمه در جمله ایفا می کند 

 . اسم، فعل و حرف :قبالً آموخته ایم  که کلمه سه نوع است

  .حال ببینیم در تجزیه ی هر یک، چه مواردی را باید ذکر کنیم

  :رعایت می شود عبارتند از) التحلیل الصرفِى ( » اسم«مواردی که در تجزیه  

  مفرد، مثنّی  یا جمع است؟: عدد -1    

  مذکّر است یا مؤنّث؟: جنس -  2   

  اگر مشتق است کدام یک از انواع هفتگانه  است؟. جامد است یا مشتق -3   

  :رعایت می شود عبارتند از  )التحلیل الصرفِى (» فعل« مواردی که در تجزیه ی   

  . ماضی، مضارع یا امر است -1      

  صیغه فعل   -2   

  ثالثی مجرّد است یا مزید و اگر مزید است از کدام باب است؟ -3    

   :عبارتند از» حرف« موارد تجزیه ی   
  عامل یا غیر عامل بودن-3نوع حرف                                -1

  عامل جر)      لِـ / بِـ /إلی/ عَلَی/عَنْ/ فِى / مِن = حرف جر (  

  غیر عامل)               هَل، أ: حرف استفهام(؛)ال= حرف تعریف (

  غیر عامل)   سَـ ، سَوفَ= حرف استقبال ( ؛ ) ال ، ما = حرف نفی(

  .)این مطلب را در درس هشتم خواهید خواند( حرف مورد نظر مبنی بر چیست؟  - 2
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[٢٣] 
 

  :در اإلعراب یا ترکیب ذکر این موارد الزم است

  جارّ و مجرور    -4     خبر و مرفوع -3           مبتدا و مرفوع -2              فاعل و مرفوع -1

  ذکرِ این که جمله، فعلیّه است یا اسمیّه  -8 مفعول و منصوب -7فعل و فاعل - 6   مجرور به حرف جر -5

  .)أکْتُبُ بِقَلَمٍ. ( ترکیب یا التحلیل الصرفِى  و اإلعرابمثال برای تجزیه و   

   

 الفعلُ و الفاعلُ و الجملۀُ فِعلیۀٌفعلٌ مضارعٌ، لِلْمتکلّم مع الغیر، ثالثى مجرّد أکتُبُ

 - حرفُ جرٍّ بِـ

ــمٍ، جــارّ و (مجــرورٌ بِحــرفِ الجــرّ  اسمٌ، مفرد، مذکّر ، جامدٌ قلمٍ بِقل

 )مجرور

بسـیار  : غَفّـار بسـیار بردبـار    : صَـبّار . (استفاده می کنیم» بسیار«ترجمه اسم های مبالغه از لفظ در : 1نکته 

  )آمرزنده

معنی جمله دقّـت   درچنین موردی باید به.شود ماضی باب إفعال می فعل شبیه)بدون ال(تفضیل اسم گاهی:2نکته 

  .کنیم

  .دانش آموزان است بهترین صادق : التالمیذ أحسَنُصادقٌ 

  .نیکی کرد صادق به دوستانش : بِأصدِقائِهِ أحسَنَصادقٌ 

ترجمـه  » تر«بیاید، به صورت » مِن«امّا اگر بعد از آن . دارد» ترین« و » تر«اسم تفضیل، دو معنی : 3نکته  

  .دریا بزرگتر از رودخانه است: البحرُ أکبرُ مِنَ النَّهر.می شود

  .می شود ترجمه» ترین«عموالً به صورت نیاید، م» مِن« اگر بعد از اسم تفضیل حرف 

  .بهترین دانش آموز: أحسنُ طالبٍ

  هر گاه دو طرف مقایسه مؤنّث باشند از: نکته خارج از کتاب درسی : 4نکته   

  .است فاطمه بزرگ تر از زهرا): فاطمۀُ أکبرُ مِن زهراء: (مثال. برای بیان برتری استفاده می شود نه فُعلَی» أفعل«  

  بهترین شرکتِ جهان: )أحسَنُ شَرِکۀٍ فِى العالَم(.استفاده می شود» أفعل«ترکیب ها یی نیز از وزن در چنین 
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[٢٤] 
 

  )إختبر نفسک(خودرابیازمایید
  اسم های زمان ومکان از کدام یک از اقسام کلمه ساخته می شوند؟- 1

  چند نمونه از صفت ساده فارسی مثال بزنید؟- 2

  جواب صحیح کدام است؟- 3

  شادی کردن              شادی می کند            شاد:یعنیفَرِح 

  درچیست؟آیا شباهتی با هم دارند؟ مبالغه واسم مشبهه فرق صفت- 4

  رود ذکرکنید؟ چند نمونه از اسم مبالغه که درزبان فارسی به کارمی - 5

  امرکرد دستور          بسیارامرکننده      :         یعنی»أمّارۀ«جواب صحیح کدام است؟- 6

  تفضیلی داریم؟مثال بزنید آیادرزبان فارسی صفت- 7

  کنیم؟ تفضیل استفاده می ازاسم چرادرجمله- 8

  دهد می تر        بسیار شجاع         شجاعت نشان شجاع:       یعنی»أشجع«جواب صحیح کدام است؟ - 9

  چیست؟ دلیل»أفعل«وجود من پس از-10
  خیر وشرّ جامد هستند یا مشتق؟-11

  کارگاه ترجمه

  بسیار آمرزنده : غفّار: استفاده می کنیم؛ مانند» بسیار«در ترجمه ی اسم های مبالغه معموالً از قید 

به مفهوم  گاهی میان اسم های تفضیل از لحاظ ظاهری با فعل ماضی باب إفعال مشابهت ایجاد می شود، توجّه

  !عبارت راهگشای مسأله است

  ....نیکوتر از.... أحسَنُ مِن :  بیاید؛ به صورت صفت تفضیلی ترجمه می شود» مِن«اگر بعد از اسم، حرف 

  بهترین کتاب : أحسَنُ کتابٍ :      نیاید، معموالً به صورت صفت عالی ترجمه می شود» من«و اگر همراه 
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[٢٥] 
 

  .در درس ششم با چهار نوع ضمیر آشنا می شویم          الدرس السادس
ضمایر (ضمایر متصل به سه قسم کلمه  ضمایر منفصل منصوب ضمایر منفصل  مرفوع 

 )متصل منصوب یا مجرور

 ـهُ،ـهِ             ـَشَ یّاهُ              او را إ هوَ             او -1

 ـهُما ،ـهِما       ـِشان یّاهُما           آن دو را إ هُما            آن دو  -2

 ـهُم، ـهِم         ـِشان یّاهُم            آنان را إ هُم             آنان  -3

 ـها                ـَش یّاها             او را إ هىَ            او -4

 ـهُما، ـهِما       ـِشان یّاهُما           آن دو را إ هُما            آن دو  -5

 ـهُنَّ، ـهِنَّ       ـِشان یّاهُنَّ           آنان را إ هُنَّ            آنان  -6

 ـکَ               ـَت یّاکَ             تو را إ أنتَ           تو -7

 ـکُما             ـِتان یّاکُما          شما دوتا را إ أنتما       شما دو تا -8

 ـکُم              ـِتان یّاکُم            شما را إ أنتم          شما  -9

 ـکِ              ـَت یّاکِ             تو را إ أنتِ        تو -10

 ـکُما            ـِتان یّاکُما          شما دوتا را إ أنتما     شما دو تا -11

 ـکُنَّ            ـِتان یّاکُنَّ           شما را إ أنتنَّ        شما  -12

 ـى              ـَم یّاىَ            مرا إ من       أنا   -13

 ـنا              ـِمان یّانا             ما راإ نَحنُ      ما  -14

 نکته ها 

  )أخوکَ  عَلَیکَ  شاهَدْتُک(
را مـی تـوان بـا ترجمـه ی     ) ضمیر متصل نصب و جـر ( ترجمه ی ضمایر متصل به سه قسم کلمه یا: 1نکته 

  :مثال. این ضمایر به هر سه نوع کلمه متّصل می شوند. یکی دانست ضمایر منفصل
:   أخـوکَ  = ـکَ     + بر تو   أخو :    عَلَیکَ = ـکَ     + تو را دیدم    عَلَی : شاهَدتُکَ= ـکَ + شاَهَدتُ 
  برادر تو 

ــهِ ، ـهِما، ـهِم،    ( بیاید؛ تبدیل بـه  » ى« یا » کسره« ). ـهُ، ـهُما،ـهُم، ـهُنَّ  ( هر گاه قبل از ضمایر : 2نکته 
  ـهِنَّ  -ـهُنَّ   -هِم  -ـهُم   -ـهِما   -ـهُما -ـهِ -ـهُ: مثال. می شوند ) ـهِنَّ 

  فیهِما= هُما  + فِى  مدرستِهِ                                     فِى  = هُ  + فِى  مدرسۀِ 
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[٢٦] 
 

  .کنیم شروع می»تنها«یا » فقط«جمله بیایند؛ ترجمه فارسی را با  هر گاه ضمایری مانند إیّاک در اوّل: 3نکته 
  .یا تنها تو را می پرستیم. فقط تو را می پرستیم:  ﴾إیاکَ نعبُدُ ﴿  

 )بارز فاعلی(ضمایر متصل فاعلی

ضمایر متّصل فاعلی چسبیده به فعل ماضی، مضارع و امر است؛ البتّه بعضی فعـل هـا ضـمیر متّصـل فـاعلی      
  )نحنُ-انا-انتَ-هی-هو.(دارند) یعنی پنهان (که ضمیر مستتر ندارند بل

  )ى ا، و، نَ، تَ، تُما، تُم، تِ، تُما، تُنَّ، تُ، نا، (  :ضمایر متّصل فاعلی عبارتند از 
ندارنـد    برای اینکه بهتر ضمایر متّصل فاعلی را بشناسیم و از طرفی بدانیم کدام فعل ها ضمیر متّصـل فـاعلی  

  :مستتر دارند؛ به جدول زیر توجّه  کنیدبلکه ضمیر 
 امر مضارع ماضی 

  ضمیر مستتر هو یفعَلُ      ضمیر مستتر هوَفَعَلَ    

  ا              نِایفعَلـ ا             افَعَلـ

  ونَ              ویفعل و            وافَعَل

  ضمیر مستتر هىَ  تَفعلُ     ضمیر مستتر هىَ   فَعَلَتْ

  انِ               اتَفعلـ ا          ا فَعَلَت

  نَ               َنیفعَلْ نَ          َن فَعَلْ

 ضمیر مستتر أنتَاِفعلْ     ضمیر مستتر أنتَتَفعَلُ      تَ         َت فَعَلْ

 ا              افعَلـاِ انِ              اتَفعلـ تُما           تُمافَعَلْ

 و ا              واِفعَل  ونَ             وتَفعَل تُم           تُمفَعَلْ

 ى               ىاِفعَل ى             َنیـتَفعل تِ           ِتفَعَلْ

      ا               افعلـاِ ا    نِ       اتَفعلـ تُما            تُمافَعَلْ

 نَ             َناِفعلْ نَ              نَتَفعَلْ نُت           تُنَّفَعَلْ

  ضمیر مستتر أنا أفعَلُ        تُ           ُتفَعَلْ

  ضمیر مستتر نحننَفعَلُ      نا             نافَعَلْ
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[٢٧] 
 

مرفوع اسـت یعنـی   ) در حالتی که حروفی مانند الی نهی قبل از آن نباشند( خوب است بدانیم، فعل مضارع 
آمده  ُـیعنی نونی که به جای . (دارد» نون عِوَض رفع« دارد مانند یفعلُ، تفعلُ، أفعلُ، نفعلُ  و یا  ُـآخرش  یا 

  . یفعالنِ، یفعلونَ، تفعالنِ، تفعلینَ، تفعلونَ: مانند) 
. نون فاعلی است نه نون عـوض رفـع  ) 12و  6یعنی  صیغه های شماره ( امّا نون، در صیغه های جمع مؤنّث 

  .به همین سبب هنگام ساختن فعل امر و نهی نون جمع مؤنّث حذف نمی شود
  نون وِقایۀ

ن نـون وقایـه مـی    آ که بـه  آید می»ى«وضمیر فعل میانِ تلفّظ،حرفِ نونی آسانی برای»ى«ضمیرِ به فعل اتصالِ هنگام
  .به من یاد داد: ىنـعَلَّمَ=  ى+ عَلَّمَ    مرا زد                         :  ىنـضَرَبَ=  ى+ ضَرَبَ   : مثال. گویند

  .مرا می شناسد: ىنـیعْرفُ=  ى+ یعْرِفُ                             .از من بپرسید: ىنـاِسألو=  ى+ اِسألوا 
  : توجّه  

  : مثال. توجّه  کنیم کلمه را با دقّت بخوانیم وگرنه دچار خطا می شویم
  .ما را یاری کرد: نَصَرَنا / یاری کردیم: نَصَرْنا/ یاری ما: نَصْرُنا

  
  )إختبر نفسک(خود رابیازمایید

  راباضمیر مناسب بنویسید؟»دانش آموز آمد«جمله - 1

  ضمیر منفصل بیاورید؟یک »مریم قرأت القرآن«ی در جمله»مریم«به جای- 2

  رابااستفاده ازضمیر منفصل به عربی ترجمه کنید؟» پرستیم تورا می«عبارت - 3

  جزاصلی فعل را چه می نامیم؟- 4

  از چند جز تشکیل شده است؟» قرأتم«- 5

  چیست؟»یکتبون« ی فعل ریشه- 6

  ها وجوددارد؟ آیا ضمایرمشترک میان فعل- 7
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[٢٨] 
 

  شوند؟ می لمتص به فعل»أنت«،»هی«،»هو«آیا ضمایر- 8

  است؟ چیزی چه از لحاظ معنی نشان دهنده»کتبا«درفعل»الف«- 9

  کدام است؟»کتب،یکتبُ،أُکتُب،کتبتْ،نکتبُ«ضمایر فعل های- 10

  ضمیرمتصل ومنفصل که مشابه یکدیگرندرا ذکر کنید؟ چندنوع- 11

  ضمایر منفصل مرفوعی چرا به این نام نامیده شده اند؟- 12

  آید؟ میبه چند صورت » نا«ضمیر - 13

  :التالیۀ االیات عیّن ضمایرفی-14

  »اهللا ولقدنَصَرَکُمُ«- الف

  »ربّناإغفرلَناذُنوبَنا- ب

  »فَأغسِلواوُجوهکُم«- ج

  »                              وماظلَمونا«- د

  کارگاه ترجمه

  .صحیح هر یک، دقت کنیم   یکی از اجزای اصلی جمله است، در تشخیص انواع ضمیر و ترجمه» ضمیر« 
  

  .در تشخیص مرجع ضمایر غایب بسیار دقت کنیم
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[٢٩] 
 

  الدرس السابع

  عام     -خاص  :اسم موصول .در درس هفتم با اسم موصول آشنا می شویم

  . اسم موصول کلمه ای است که دو جمله را به هم وصل می کند

  ) .اسم است 2( موصول مشترک و اسم ) اسم است 6( اسم موصول خاص : اسم موصول دو نوع است
  : اسمهای موصول خاص با ترجمه عبارتند از 

 مفرد مذکّر چیزی که  - کسی که  –که  الّذى

 مثنّی  مذکّر کسانی که –که  اللّذانِ

 جمع مذکّر کسانی که –که  الّذینَ

 مفرد مؤنّث چیزی که –کسی که  –که  الّتـى

 مثنّی  مؤنّث کسانی که –که  اللّتانِ

 جمع مؤنّث کسانی که –که  اللّاتـى

  :؛مانندموصول در عربی برحسب ماقبل خود تغییر می کند:نکته
  :االنسانُ الّذی یجتهدُ ینجحُ 

  : الّذی یجتهدُ فهو ینجَحُ
  .المؤمنُ الّذی یعملُ الصالحاتِ ینجحُ
  .المؤمنۀُ الّتی تعملُ الصالحاتِ تنجحُ
  .ینجحُونالمؤمنونَ الّذین یعملُونَ الصالحاتِ 

  .المؤمناتُ الّالتی یعملنَ الصالحاتِ ینجَحْنَ
   :مشترک عبارتند از موصول اسمهای

  )ه، هرچه، آنچه ، چیزهایی که کچیزی : ما/ کسی که، هر که، کسانی که، : مَنْ( 
  !إعملْ بما تعلّمتَ!                            علّمْ من ال یعلمُ

  نامها را داده اند؟چرا به موصول خاص و عام این  
از این نظر به موصول خاص، خاص می گویند  که برای مفرد،مثنّی ، جمع، مذکّر و مؤنّـث، کلمـات خاصّـی    

  .وجود دارد امّا موصول مشترک چنین نیست



 محمد رضا مقصودی           :مؤّلف)                                       ٣-٢-١عربی(قواعد عربی دوره دبيرستان                           
 

[٣٠] 
 

یامشترک نامیده می  موصول عام جهت اسم همین به. مفرد،مثنّی ، جمع و مذکّرومؤنّث یکسان است مَنْ ومابرای
  .شود
نیز برای منفی کردن ماضی به کار برده مـی  »  ما«کلمه پرسشی هستند و» ما«و» مَن«ماقبالًخوانده بودیم ولی
  چگونه اینها را اشتباه نکنیم؟. شود

  . هم معنی بدهد» چه کسی«می تواند کلمه ی پرسشی » مَنْ«
  .هم می آید» چه چیزی؟«حرف نفی ماضی نیز هست و به معنی » ما«
  

  :توجّه  کنیدبه این مثال ها 
  او کیست؟    مَن هوَ ؟ مَن هىَ ؟ 

  آنان کیستند؟        مَن هُم؟
  .نرفت      .ما ذَهَبَ
  این چیست؟        ما هذا؟

  !خود رابیازمایید
  وصل کنده دوجمله رامشخص کنید؟ »درّسه المعلّمُ الدرس الّذی فهمتُ«درجمله- 1
  
  

 کارگاه ترجمه 

  :خواهند بود؛ مانند» که«بیایند به معنی » ال«دارای  گاه پس از اسمِهر » اَلَّتـى« و » الّذى«کلماتی مانند 
  .قُرْبَ مَدرسِتنا الّذى ذَهَبتُ إلی الْمسجدِ  

  ».نزدیک مدرسه ی ماست رفتم» که«به مسجدی « 
  .گاهی حرف نفی است و گاه اسم استفهام و  گاه موصول» ما«دقت کنیم که 

  .یک را از دیگری تمییز داد به کمک قرائن موجود در جمله، باید هر 
  به عبارتی که بعد از اسم موصول می آید صله نام دارد
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[٣١] 
 

  الدرس الثامن
  مبنی/ معرب .   درس هشتم درباره کلمات معرب و مبنی است

   :در دستور زبان عربی، کلمه ها را از نظر تغییر حرکتِ حرفِ آخر به دو نوع تقسیم می کنند
  مُعرَب  و مَبنی

  .است که حرکتِ آخرین حرفِ آن با تغییرِ  نقش و جای آن تغییر می کند ای کلمه: مُعرَب
  .است که حرکتِ آخرین حرفِ آن با تغییر نقش و جای آن تغییر نمی کند ای امّا مبنی کلمه 

  )مبنی بر سکون / مبنی بر ضم / مبنی بر فتح / مبنی بر کسر : ( انواع مبنی
  : چهار نوع است) مبنی بودن( بِناء : انوع بناء

  أنتِ، هذِهِ، لِـ ، بِـ     مبنی بر کسر
  ذَهَبَ، إنَّ، أینَ ، فَـ    مبنی بر فتح

  نَحنُ ، مُنذُ ، ـهُ    مبنی بر ضم 
  ، یا ى مَنْ، عَلَی ، الّذ    مبنی بر سکون 

  ــْ:ـِــــٍ       جزم:ـَــًـ   جر: ـُــٌـ    نصب:رفع :انواع اعراب

  .دارای چهار حالت است) یا تنوین آخر کلمه  حرکت(انواع اعراب   
  العِلمُ، عِلمٌ       . است ٌ_  ُ_عالمت آن  :  رفع 
  العِلمَ، عِلماً       . است َـًـعالمت آن : نصب
  مِِِِِِ، عِلْمٍلْالْعِ                 . است ٍ_ِ  عالمت آن  :   جرّ
  نرو: ال تذهبْ        . است  ْـعالمت آن : جزم

  :اعراب رفع، نصب، جر و جزم را به ترتیب چنین می نامندکلمات دارای 
  مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم 

  منصوب    مرفوع               دارای نصب    دارای رفع 
  مجزوم    مجرور                دارای جزم    دارای جر

  ضمیر، اسم اشاره ، اسم موصول، اسم استفهام  :در اسم ها:  کلمات مبنی عبارتند از
  )همچنین دو صیغه جمع مؤنّث در فعل مضارع( ماضی و امر   : در فعل

  .همه حروف مبنی هستند  در حرف 
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[٣٢] 
 

  : کلمات مُعرَب عبارتند از
  .بیشتر اسم ها معربند  در اسم ها 

  .معربند) یعنی جمع مؤنّث  12و  6جز دو صیغه (فعل مضارع   در فعلها 

    

  آیا می توانیم بگوییم اهللاُ مضموم است؟ 
یر، هنگامی که بحث از اعراب است از اصطالحات مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم استفاده می کنـیم و  خ 

  . در قسمت بناء از مبنی بر ضم، فتح، کسر و سکون
  .می گوییم هر چند آخرِ آن ضمّه است) دارای رفع(را مرفوع » الکتابُ« و » یفعلُ«مثالً 
  :نکته

  مبنی بر سکون هستند...و علی،إلی،ما،حتّی:شوندمانندختم می » الف« کلمات مبنی که به-1
  مبنی بر سکون هستند...و فی،الّذی،الّتی،:ختم می شوندمانند» یاء«کلمات مبنی که به -2
  )هذانِ،هذینِ،هاتانِ،هاتینِ،الّذانى،الّذینِ،اللّتانِ،الّتینِ(مثنای اسم موصول واسم اشاره معرب می باشند-3
  شته باشد حتماً معرب می باشدهرکلمه ای که تنوین دا-4
  

 ترجمه ی اسم های دارای تنوین

  : مثال. اضافه می کنیم) ی نکره، ی وحدت( » ی«در ترجمه اسم هایی که دارای تنوین هستند؛ گاهی حرف 
  .)یعنی پسری که شناخته شده نیست. ( آمد پسری:                 جاءَ وَلَدٌ
  )یعنی آن پسر که شناخته شده است. ( یا آن پسر آمد پسر آمد:               جاءَ الولدُ

  .)یعنی یک دینار است. ( است دیناری قیمت این لباس :  هذا الثوب دینارٌ  ثَمَنُ
  .یاء وحدت است) دیناری(در ) ی(در مثال های باال 

  .آیندمی » ی « اسم های خاصّ مردان و پسران در حالتی که تنوین دارند در ترجمه فارسی بدون 
  .)این ناصر است. ( هذا ناصرٌ 
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[٣٣] 
 

  چه موقع اسم، تنوین می گیرد؟
  .دارد ٌ_ ٍ_ ًـاسم، وقتی بار اوّل در جمله می آید نکره است و معموالً تنوین 

  
  .کانتْ کبیرۀً الغابۀُ کانَتْ جمیلۀً و  الغزالۀُ .  غابۀٍ فِى   غزالۀً  رأیتُ 

   

  .ودارای ال هستند) شناخته شده(وبار دوم معرفه ) ناشناس(وغابۀً بار اوّل نکره غزالۀً  در مثال باالمی بینیم که
  .همکالسی اش می گوید به این دو جمله دقت کنید و فرض کنید دانش آموزی آنها را خطاب به

   

  )جاء المعلّمُ -2    جاء معلّمٌ -1(
  }.نمی شناسندمعلّمی که گوینده و شنونده او را {. یعنی معلّمی آمد:جاء معلّمٌ  - 1
  }.معلّمی که هم گوینده و هم شنونده او را می شناسند{ . یعنی معلّم آمد: جاء المعلّمُ - 2

  !خودرابیازمایید
  درآیات زیر حرکت کلمه کتاب را مشخص کنید؟-1

  »ذلک الکتابُ الریبَ فیه«- الف

  »وأنزل معهُم الکتابَ بالحقِّ« - ب

  » ومافرَّطنا فی الکتابِ من شیءٍ« - ج

  اید معیّن کنید؟ باتوجه به آیات فوق چند کلمه مبنی که تاکنون خوانده- 2
  

 کارگاه ترجمه

گیرد،وحال آن که در عربی، فعل معموالً ابتدای جمله می  درزبان فارسی، فعل معموالً درآخرجمله قرار می
  . آید

  کتابی: کتابٌ : می کنیم اضافه) وحدت یا نکره(» ی«در ترجمه ی اسم هایی که دارای تنوین هستند، گاهی 
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 الدرس التاسع

  .در درس نهم چندین مطلب را یاد می گیریم
  انواع فاعل -1                                                       

  شناخت فعل الزم و متعدّی -2                                                       

  جار و مجرور -3                                                       

   مفعول -4                                                     
  

          جمله ی اسمیّه       -  جمله ی فعلیّه   :انواع جمله
 .الربیعُ جاءَ              :مثال. جمله فعلیّه با فعل شروع می شود

  .جاءَ الربیعُ      :مثال. جمله اسمیّه  با اسم شروع می شود
   

  بقیه جمله) + منصوب(مفعول ) + مرفوع(فاعل + فعل   اجزای جمله فعلیّه  
  )که هر دو مرفوعند(خبر + مبتدا   اجزای جمله اسمیّه 

باشد؛ فعل به صورت مفرد می ) اسم ظاهر(فعلیّه،هرگاه بعدازفعل، فاعل به صورت  ی جمله های غایب در صیغه
 .آید

  .خندیدنددخترها .         البَناتُ     ضَحِکَت    پسرها خندیدند            .      األوالدُ        ضَحِکَ   
  فاعل جمع     فعل مفرد فاعل جمع                                         فعل مفرد

 فاعل نیامد باز هم فعل به صورت مفرد می آید؟ ،آیا اگر بعد از فعل

  : مثال.خیر طبیعی است که چنانچه بعد از فعل، فاعل به صورت اسم ظاهر نیاید؛ این نکته صِدقْ نمی کند

  .با صدای بلند خندیدند.      ضَحِکوا بِصَوتٍ مرتفع.         به مدارس می روند  .إلی المدارسیذهَبونَ 
  :انواع فاعل

  اسم ظاهر    -1

  ضمیر بارز- 2
  ضمیر مستتر- 3
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  .المزرعۀَ فِى  الخریفِ الفلّاحُیحصُدُ : مثال.   به فاعلی می گویند که کلمه مستقلّی باشد» اسم ظاهر« 
  . همان ضمیر متصل فاعلی است که در درس ششم با آن آشنا شدیم» ضمیر بارز« 
  .نِ فِى  البَیعاتَخسَر.                   ا من المکتبۀواِرجِع.              عند أصدقائکم تُمذَهَب

  :مثال. ضمیر مستتر نیز در بعضی از صیغه ها می باشد

  .واجبَهُ )هو(کَتَبَ       .کَتَبَ واجبَهُ 
  .مِن السّیارۀِ )هىَ(نَزَلَتْ     .نَزَلَتْ مِن السّیارۀِ

  .فِى  غُرفتِکَ )أنتَ(تدخُلُ     .تدخُلُ فِى  غُرفتِکَ
  .بوظائفِنا )نحن(نَعمَلُ       .نَعمَلُ بوظائفِنا

  .فِى  الحدیقۀِ )أنا(ألعَبُ     .ألعَبُ فِى  الحدیقۀِ
 ل به صورت اسم ظاهر و ضمیر مستتر بیاید؟آیا امکان دارد در فعلی هر دو شکل جایز باشد یعنی فاع

ماضی و مضارع، فاعل ، هم می تواند به صورت ضمیر مستتر و هم به صورت » 1«آری در صیغه شماره 
  .رسالۀً المسافرُ                أرسَلَ  :                             مثال. اسم ظاهر بیاید

  فاعل به صورت اسم ظاهر  

  )بعد از أرسَلَ» هو «فاعل ضمیر مستتر  . (أرسَلَ رسالۀً

  :معلوم کنید» ذَهَبَتْ مَعَ األسرۀ« فاعل و نوع  آن را در  
  . ضمیر مستتر هىَ است: جواب

   :مثال. فاعل نیست و نشانه مؤنّث است» ت«در فعل ماضی در دو صیغه للغائبۀ و للغائبتَین حرفِ 
  ) در ذَهَبَتا» ا«فاعل ضمیر ( ذَهَبتا هُناکَ ) فاعل ضمیر مستتر هىَ . ( ذَهَبتْ إلَی البیت

  :توجه
  چیز؟ می آید فاعل در جواب سؤال چه کس؟ وچه - 1
 فاعل فبل از فعل نمی آید - 2

 فعل وفاعل از نظر جنس مطابقت می کنند - 3

 برای جمع مکسر غیر انسان فعل مفرد مؤنث می آوریم - 4
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 مفعولٌ به

کلمه ای در جمله است که کار بر آن انجام شده و در دسـتور فارسـی بـه آن مفعـول مـی      : تعریف مفعولٌ به
  . گویند

  .را کاشت درختیکشاورز،     .شجرۀًغَرَسَ الفلّاحُ 
  .را تمیز کرد اتاق کودک،    .الغرفۀَنَظَّفَ الطفلُ 

  جمله بقیه ی اجزای+ مفعول + فاعل + فعل جای مفعول کجای جمله است؟   
  مفعول به در جواب سؤال چه کس را؟وچه چیز را ؟می آید:توجه

 حروف جر

   با ، به وسیله ی: بِـ     بر، روی: عَلَی    در: فِى             از : مِن
  به ، به سوی ،تا : إلی     برای، دارد: لِـ   مانند: کَـ   از، درباره ی: عَن

  ﴾اهللاِ دینِ یدخُلونَ فِى  ﴿: مثال . به اسم بعد از حرف جر، مجرور می گویند  
  .جار و مجرور می گویند» حرف جر و اسم بعد از آن« به مجموع 

  .إلی الحدیقۀِ ذهب الطلّاب: مثال
  آن ها کیستند؟: مَنْ هُم                 از آن ها: مِنْهُم :مثال. مِن را با مَن اشتباه نگیرید: تذکّر

 . ضَحِکَ حمیدٌ: حمید خندید: مثال. فعلی است که معنی آن با فاعل کامل می شود فعل الزم

  .فعلی است که برای کامل شدن معنی، عالوه بر فاعل به مفعول هم احتیاج دارد فعل متعدّی
  . أضْحَکَ حمیدٌ سعیداً. حمید سعید را خنداند: مثال
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  اختبر نفسک:خودرابیازمایید
  فعل،فاعل،،مفعول وجارومجرور را معیّن کنید؟ «در عبارات زیر-الف

  »الصابرینَ اهللا مع إصبرواإنّ«- 3»           کیف ضربوا لک االمثالَ«- 2     »          النّجمُ والشّجرُیَسجدانِ- 1

  »إنمّایتقبّلُ اهللاُ من المتّقین«- 6    »      ...اللؤلؤُو یَخرُجُ منهما«-5»  واالرضَ بالحقِّ اهللاُ السماواتِ وخَلَق«- 4

  »یضربُ اهللا األمثالَ«- 9.           علی قدر عقولهم کلّم النّاسَ- 8»                   إعلموا آلَ داودَشکراً- 7

  »اهللا ۀِرحم التقنطوامن«-- 12»            قدأنزلَ اهللاُ الیکُم ذکراً«- 11»                           وَأسألوا اهللاَ«- 10

  »الحمدُهللا«-15»             الرّحیم اهللا الرّحمن بسم«- 14»           اهللا أفواجاً یدخلونَ فی دینِ- 13

  المؤمنتان نجحتا- 18المؤمن نجح                            - 17»                     کمثله شیءٌ لیس«- 16

  مثال بزنید؟ آید آیا مفعول درابتدای جمله می- 2

  چیست؟»نصرُه«و»نَصَره«فرق میان معنای- 3
 :کارگاه ترجمه

  .فاعل گاهی در داخل فعل به صورت مستتر قرار می گیرد. اسم پس از فعل همیشه فاعل نیست
در این . فعل گاهی در آغاز جمله به صورت مفرد می آید و حال آن که فاعل آن به صورت جمع است  

  .دانش آموزان نوشتند: کَتَبَ الطّلّابُ: کنیمصورت، فعل را به صیغه ی جمع ترجمه می 
ن جهت توجّه  به یبد. اما در همه جای جمله می تواند قرار گیرد. جایگاه مفعول معموالً پس از فاعل است

  .مفهوم عبارت راهگشای یافتن مفعول یک فعل است
» فقط«، » تنها«کلماتی از قبیل ضمایر منفصل نصبی هر گاه در آغاز جمله به کار روند، در ترجمه ی آن ها، 

  .را اضافه می کنیم.... و 
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 الدرس العاشر

  : در درس دهم با این مطالب آشنا می شویم
  اعراب محلّی               انواع خبر         مبتدا و خبر 

  اهللاُ   رحیمٌ:    خبر+مبتدا 

  .فارسی هستندمبتدا و خبر تقریباً  همان نهاد و گزاره *
  .دارد ٌ_ ُ_اسمی است که در ابتدای جمله اسمیّه  می آید و مرفوع است یعنی عالمت    :مبتدا - 

کلمه یا کلماتی است که بعد از مبتدا می آید و همان طور که از اسمش پیداست، خبـری اسـت کـه       :خبر -
  .دارد  ٌ_ ُ_ درباره مبتدا گفته می شود و مرفوع است یعنی عالمت

  .در هر دو جا فاعل است» بهار« در این دو جمله کلمه : تذکّر *
  .بهار   آمد   -2       .آمد   بهار     -1

  فاعل    فعل                فعل     فاعل     

  .مثالً دو جمله باال به عربی چنین است. امّا همان طور که قبالً نیز آموخته ایم در عربی چنین نیست
  .لربیعُا  جاءَ   -2       .جاءَ    الربیعُ   -1

  فاعل  فعل             مبتدا       خبر        
  انواع خبر                               

  .غالباً خبر به یکی از سه نوع زیر است: انواع خبر 
  العالماتُ محترماتٌ/ العالمانِ محترمانِ / العالِمُ محترمٌ              خبر مفرد  -1
  الطّفلتانِ یَلعَبانِ/ الطّفلُ یلعَبُ    خبر جمله فعلیّه -2
  .اإلیمانُ بِالعَمَلِ/ النّظافۀُ مِنَ اإلیمانِ            خبر جار و مجرور -3

   

نیز خبر جمع است نه » محترماتٌالعالماتُ « مثنّی است ودر بلکه خبرمفردنیست»محترمانالعالمانِ « امّادرجمله
  !مفرد

همان طـور کـه در مثـال    » مفرد« به زبان ساده تر . است » جمله«در مقابل » خبر مفرد«در» مفرد«منظوراز
  ) خبری که اسم باشد.(یعنی خبر غیر جمله» خبر مفرد«می بینیم واقعاً مفرد نیست بلکه » 1« شماره 

  .نیز گفته می شود» شبه جمله « به جار و مجرور 
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  محلی   -ظاهری: انواع اعراب

  )بقیه اعرابها راسال دوم می خوانید:توجه(اعراب ظاهری و اعراب محلی : إعراب به دو شکل است
  )   َ  ِ  ُ  ً  ٍ   ٌ  ْ : (إعراب ظاهری عبارت است از
  :مانند. همه کلمه های مبنی دارای إعراب محلّی هستند. امّا إعراب محلّی چنین نیست 

  .لمه های پرسشی، فعل های امر و ماضیضمیرها ، اسم موصول، اسم های اشاره، ک 
یعنی نه در حالت فاعلی، مرفوع . همان طور که می دانیم عالمتِ حرفِ آخرِ کلمه های مبنی بدون تغییر است

  .می شوند و نه در حالت مفعولی، منصوب 
  .همان طور که می دانید مبتدا و خبر نیز هر دو مرفوع هستند

  .فریدۀُ عالمۀٌ                  مؤدبٌ  سعیدٌ               العلمُ نورٌ 
  .مرفوع  مبتدا محالً مرفوع یا خبر محالً: حال اگر یک کلمه مبنی در جای مبتدا یا خبر قرار بگیرد؛ در اصطالح می گوییم

  .مؤدبٌ                   هوَ                   . مؤدبٌ              سعیدٌ       
  خبر مرفوع             مبتدا محالً مرفوع               خبر مرفوع                         مبتدا مرفوع    

   

  .محلّی است) جار و مجرور(» شبه جمله« و » جمله«إعراب 
      علیکم         السالمُ                    .فِى  البَحرِ           الحوتُ  

  مبتدا مرفوع     خبر محالً مرفوع             خبر محالً مرفوع     مبتدا مرفوع   

  غلط  .جاء   الربیعُ    
  فاعل      فعل   

  :به این دو جمله دقّت کنید
  . بهار   آمد      -2       .آمد   بهار     -1

  فعل      فاعل           فاعل     فعل                     
  :مثالً دو جمله باال به عربی چنین است. امّا همان طور که قبالً آموخته ایم در عربی چنین نیست

  . الربیعُ   جاءَ   -2       .جاءَ   الربیعُ    -1
  فعل     فاعل           مبتدا        خبر     
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  )خودرابیازمایید(إختبر نفسک
  در عبارات زیرمبتداء وخبر ونوع خبر را معین کنید؟-الف

  »        الحمدُ هللاِ -  3»                        یشهدُ واهللا«- 2»                                  اهللا الصّمدُ«- 1

المؤمنون صادقونَ                  - 6المؤمن صبورٌ                        - 5»                    کلِّ شیءٍ شهیدٌ علی واهللا - 4

  المؤمنۀُ تصدُقُ - 9المسلمُ یصدقُ                        - 8                           المؤمناتُ صادقاتٌ- 7

  االیمان بالعملِ -12    الصّدقِ              النجاۀُ فی -11المجد نجحَ                                    - 10

  عملکَ مسؤولٌ عن أنتَ-15بدُ االحسانِ            االنسانُ ع -14العفاف من االیمانِ                        - 13

  النجاحُ فی االجتهادِ ال فی التّکاسلِ -17حشیشۀٍ             الغریقُ یتشبّثُ بکلّ - 16

  مشتقی است وبه چه معناست؟ نوع چه»مبتدا«کلمه- ب
  
  

 کارگاه ترجمه

  .استفاده می کنیم» است« طی در پایان جمله های اسمیّه  ی فاقد فعل ، از صیغه های مختلف فعل رب
  .خبر مفرد در صورتی که مثنّی  و یا جمع باشد، معموالً به صورت مفرد ترجمه می شود

  )مؤمنان در زندگی خود راستگو هستند: اَلْمؤمنونَ صادقونَ فِى حیاتِهم(
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  قواعد عربی 
  

 م دبیرستانسال دوّ
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[٤٢] 
 

   
  الدرس االول

  نکِره   -2      معرفه    -1:اسم 

  اسم معرفه و اسم نکره: اسم را از نظر شناختن به دو نوع تقسیم می کنند
  .شده است که بر فرد یا چیز مشخّصی داللت می کند و یا برای بار دوم در جمله تکرار می شود اسمی شناخته:اسم معرفه

نکره اسمی است که جز معارف .(داللت می کنداسمی ناشناس است که بر فرد یا چیز نامعلومی : اما اسم نکِره
  )نباشد
  .أمسِ السّوقِى فـ ولداً  رأیتُ .                 دیدم بازار را در پسریدیروز  :مثال

  نکره         معرفه                          نکره    معرفه          
  نشانه معرفه و نکره در فارسی چیست؟

  یک، یکی، یک و ی: نشانه ندارد ولی نشانه نکره سه چیز استدر فارسی معموالً معرفه 
  یک مردی  -یک مرد  -مردی  :   نکره   مرد                                :معرفه       

  ٌ_ ٍ_ ًـ  . معموالً نشانه نکره در عربی تنوین است
  ؟آیا اسم خاص دارای تنوین نکره است

  .رسولُ اهللاِ محمّداًأشهَدُ أنَّ : مثال. خیر اسم خاص حتی اگر تنوین داشته باشد؛ نکره نیست بلکه معرفه است
  .معرفه است» محمداً«در این مثال 

 معارف شش بود  مُضمر ،اضافه،عَلم، ذوالالم،موصول واشاره:انواع اسم معرفه       

  :در زبان عربی اسم معرفه شش نوع  است
  گرگ: الذِّئب  » ال«عرفه به اسم م -1
  هو، أنتِ      ضمیر  -2
  )اسمهای خداوند فقط اهللا علم می باشد.(، بغدادُناصرٌ، سوسنُ      عَلَم -3
  ]نامی که مخصوص یک فرد، یک مکان و یا یک چیز است. اسم عَلَم یعنی اسم خاص[
  ،اللّتان،الّلتینِ الّذى، الّتـى، الّذینَ، اللّاتـى، مَنْ، ما،الّذان،الّذین      :موصول -4
  هذا، هذه، هذانِ، هاتانِ، هؤالءِ، ذلک، تلک، أولئک      :اشاره -5
  .بابُ الغُرفۀ، محفظۀُ جوادٍ  اسم معرفه به اضافه -6
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[٤٣] 
 

  .هر گاه اسمی به اسم معرفه ای دیگر اضافه شود؛ اسم اوّل از نکره بودن خارج شده معرفه می گردد(
 می آیند؟ با هم در یک اسم» تنوین«و » ال«آیا 

  .نشانه معرفه و تنوین، نشانه نکِره است و نمی شود با هم  بیایند الخیر، زیرا 
  .نمی گیرد» تنوین« و  » ال« مضاف  

  :اختبر نفسک
  :عیّن نوع المعارف فی العبارات التالیۀ ثمّ ترجمها

   تهینِ هماکتابُ اهللا وأهلُ بیلنا الثّقَل الرسول األکرم تَرَکَ - 1

      .حوجُ الی سترِهاأأنا  - 2

  سمع الناس صوتاً   - 3  

      تهیَجَنِّبَنامعصیوُ لهِمَناطاعتَهیُ اَن نسألُ اللّهَ-  4

    الباطل بتِعدُعنِیَ من العاقل- 5 

   ائه خزائنَ علومِهیولا نَشَراللّهُ علی- 6 

    الًسهلۀًیاللّهمّ انهَج لی إلی محبّتک سب- 7

            جۀ کذبهیشاهدنت - 9                                           صرخ هذاالرّاعی -  8 

            بابها نۀُالعلم وعلییأنا مد - 11                          رٌیه کبرٌوجُرمُیاللسانُ جِرمُه صغ- 10

  حرف- 3فعل          - 2اسم       - 1؟     معرفه و نکره مربوط به کدام یک از اقسام کلمه است 
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 نکره است ؟» کتابٌ «چرا  

 :گزینه های صحیح را انتخاب کنید 

  الکتاب التلمیذِ                    کتاب التلمیذ               المعلّمٌ                         معلّمٌ 

  
 

  کارگاه ترجمه
  :می کنیماضافه ) وحدت یا نکره( » ی«در ترجمه ی اسم هایی که دارای تنوین هستند،گاهی - 1
  .) یک دانش آموز را دیدم. ( دانش آموزی را دیدم. رأیتُ طالباً 
  .باشد، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود» ال«هر گاه همراه ) مشارالیه(اسم بعد از اشاره - 2

 .)این درخت، بلند است(    .هذه الشّجرۀُُ باسِقۀٌ

  .)این درختان، بلند هستند(     .هذه الْأشجارُ باسقۀٌ
  .)این، دانش آموز، کوشا است(     .هذه الطّالبۀُ مجتهدۀٌ

  .)این دانش آموزان، کوشا هستند(   .هؤالءِ الطّالباتُ مجتهداتٌ
  . می شود بیاید، اشاره طبق صیغه خود ترجمه» ال «اسم بعد از اشاره هرگاه بدون -3
 .)این دانش آموز است(      .طالبٌ اهذ

  .)آموز هستنداین ها، دانش (      .هؤالء طُلّابٌ
  تلک أشجارٌ.هذه کتبٌ:استفاده می کنیم مثال» تلک«و»هذه«برای اشاره به جمع های غیر انسان از:نکته
  .خبر نکره معموالً معرفه ترجمه می شود:نکته
 .از نظر اعراب از اسم اشاره تبعیّت می کند >ال<مشارالیه دارای :نکته
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 الدرس الثانی

  تقدیری  -3محلّی              -2ظاهری           - 1:     اعرابعالمت های           

  .به این عالمت ها اعراب ظاهری می گویند    ْ_ ٌ_ٍ _ً _ُ _ ِ_ َ_      :  عالمت های اعراب عبارتند از 
مثالً در این کلمات مـی بینـیم کـه    . هرگاه اعراب کلمه ای ظاهر شد؛ می گوییم اعراب آن کلمه ظاهری است

  .اعراب کلمات، ظاهر شده پس اعراب آنها ظاهری است
  .یرسمُ الطالبُ صورۀَ جبلٍ علی اللوحِ .                         القربۀُ ثقیلۀٌ للمرأۀِ 

 اعراب محلّی

  .اعراب محلّی در کلمات مبنی است که در کالس اوّل با آن آشنا  شده اید
  کدام کلمات مبنی هستند؟ 

  .ماضی، فعل امر، دو صیغه جمع مؤنث در فعل مضارع، حروف موصول،فعل استفهام،اسم اشاره،اسم هایضمیرها،اسم 
  .است محلّی ضمناً اعراب جمله و شبه جمله نیز. اعراب اسم های مبنی، محلی است

  .شبه جمله چیست؟شبه جمله همان جار و مجرور است
  )حرکتی به جای حرکتی-2حروفی به جای حرکتی :الف(فرعی  -2اصلی           -1    :  اعراب ظاهری            

  .»فرعی« و » اصلی « : اعراب ظاهری نیز دو نوع است
  ْـجزم/ ٍ  ِـجرّ / ٌ_ ُـرفع/  َـًـنصب:اعراب اصلی همان عالمت های معروفِ اعراب است که عبارت است از

  .شویمامّا اعرابِ فرعی، مطلبِ جدیدی است که در این درس با آن آشنا می 
  .نیست   ْ_ٌ_ُ_ٍ_ِ_ً_َ_ گاهی عالمت اعراب

  :اعراب فرعی در  پنج مورد است
  .اسم غیر منصرف -5اسم جمع مؤنّث  سالم  -4 اسماء خمسه -3اسم جمع مذکّر سالم  -2اسم  مثنّی  -1 

 مجرور منصوب مرفوع  اسم مثنّی -1 

 تلمیذٍ تلمیذاً تلمیذٌ مفرد مذکّر

 تلمیذۀٍ تلمیذۀً تلمیذۀٌ مفرد مؤنّث

 تلمیذَینِ تلمیذَینِ تلمیذانِ مثنی مذکر

 تلمیذَتَینِ تلمیذَتَینِ تلمیذتانِ مثنّی مؤنّث

  .است» ـَیْنِ « در» ى«عالمت نصب و عالمت جر، حرف .است» انِ« در » الف«رفعِ مثنّی ،حرف  عالمت
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 مجرور منصوب مرفوعاسم جمع مذکّر سالم  

 معلّمٍ معلّماً معلّمٌ مفرد مذکّر

 معلّمینَ معلّمینَ معلّمونَ جمع مذکّر سالم

  . است » ونَ«در » و«عالمت رفعِ جمع مذکّر سالم، حرف 
  .است» ـِینَ«در » ى«عالمت نصب و جرّ جمع مذکّرسالم ، حرف 

  اسماء خَمسَۀ

  :یعنی اسم های پنجگانه و عبارتند» اسماء خَمسَۀ«
  دهان: فَم /پدر شوهروخویشاوندان شوهر: حَم/ دارای: ذو/ برادر: أخ/ پدر: أب 

  .از حَم و فَم چون کاربرد زیادی ندارند؛ صرف نظر می کنیم  

  . است» و «عالمت رفعِ اسماء خمسه حرف   
  .است»  ا  «عالمت نصبِ اسماء خمسه حرف 

  .است»  ى« عالمت جرّ اسماء خمسه حرف 
  

  
  :اعراب اسماءخمسۀ در صورتی فرعی است: نکته

  ابوالفضل: مثل. مضاف شده باشد- 1

  )اعراب تقدیری دارد(أبی: مثل.نباشد)ی(مضاف الیه آن ضمیر متکلّم الوحده- 2

  أخیک:  مثل. مفرد باشد- 3

  

  

  

  

 مجرور منصوب مرفوع

 ىأبـ اأب وأب

 ىأخ اأخ وأخ

 ىذ اذ وذ
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  »اختبر نفسک«

  :وصل کنید» ب«رابه اعراب مناسب آن در ستون » الف«هر یک از اسم های ستون   -1

  ذی الحِجۀِ      عالَمینَ     أخیها      مُخلِصَینِ        مؤدبونَ      مجاهدانِ:      الف  

  ب           رفع                نصب            جر

  :االعراب -2

  نظرتُ الی الغزالتینِ-4مْتُ الغزالتینِ         رَسَ- 3شربت الغزالتانِ      -2االنسانُ سیشاهدُ نتیجۀَ عمله    - 1

  سلّمتُ علی المعلّمینَ- 7رأیتُ المعلّمینَ         - 6جلس المعلّمونَ                       - 5

  :إمال الفراغ -3

  )مجتهدانِ - مجتهدینِ - مجتهدینَ - مجتهدون.......(هؤالء- 1

  )الصّادقینِ- قانالصّاد-الصّادقینَ –الصّادقونَ .(ینجحونَ.......- 2

  )تمرینانِ- تمرینینِ.........(کتبتُ  - 3

  )الکاذبینِ - الکاذبانِ.............(فَشل- 4

  :عیّن الکلمات الّتی لها عالماتٌ فرعیۀٌ و محلیۀ ثمّ ترجم العبارات -4

  یشکرُ ربّه دائماًذو النعمۀِ  - 3.         أبوک یرشدُ ک فی الحیاۀِ - 2أخونا من یساعدُنا فی الشدائد           - 1
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  الدرس الثالث

  :به حال با سه مورد اعراب فرعی آشنا شده اید و اینک مورد چهارم از اعراب فرعی

  :اسم جمع مؤنّث سالم--4
  .وجود ندارد و کلمه در حالت نصب، کسره می گیرد َـًـمؤنّث سالم، عالمت نصبدر جمع  

  )ممنوعُ مِنَ الصَرف(اسم غیر منصرف  -5

  . بیشتر اسم ها منصرفند یعنی تنوین پذیر هستند
  . امّا اسم هایی که تنوین پذیر نیستند؛ در اصطالح غیر منصرف نامیده می شوند

  .به جای کسره فتحه می گیرنداوقات بیشتر این اسم ها همچنین 
  ))نسرین واعظم وبهروز در مساجد یزد مفاتیح خواندند((           :اسم های غیر منصرف عبارتند از

  .سوسنُ أمامَ فریدۀَ./ هذه فاطمۀُ) نام زنان و دختران  و شهرها و کشورها( عَلَم مؤنّث-1
  .جاءَ إسماعیلُ./ هذا بهروزُ ....)نام های فارسی، عِبْری، التین و (یعَلَم غیر عرب-2
  .أحْمَرُلَونُ الرُّمّانِ، /  .أکْبَرُاهللاُ : أفْعَل وزن صفت بر3
 أفاعل،أفاعیل،فواعل،فواعیل: و یا شبیه این دو وزن جمع مکسّر بر وزن مَفاعِل و مَفاعیل-4

 .کثیرۀٌ مَنازِلُزُقاقِنا ى فـ.      آسمان جهان را با چراغهایی زینت دادیم ﴾صابیحَبِمَوَ زَینّا السماءَ الدنیا ﴿

  .بغدادَذَهَبْتُ إلَی . چون عَلَم مؤنّث هستند نیز غیر منصرفند نام اغلب شهرها  و کشورهاضمناً 
 نام های غیر عربی را چگونه تشخیص دهیم؟  

إسماعیل، إبراهیم، داود، یعقوب، یوسف، : مثال. ندمعموالً نامهای غیر عربی دارای وزن یا حروف اصلی نیست
  إسرافیل، یونس، مریم، أیّوب،دقیانوس، فرعون، شهربانو، شهرزاد  بنیامین، آدم، میکائیل، 

  )هل شش صنم) (ص(هود،لوط،شیث،شعیب، صالح،نوح، محمد:  هستند منصرفنام پیامبرانی که :نکته
  ال نداشته باشد - 2مضاف نشده باشد  - 1عی است کهاسم ممنوع من الصرف در صورتی اعرابش فر:نکته
  .باشد غیر منصرف است الفنباشد وسومین حرف ان  حرف5جمع مکسری که کمتر از :نکته

 مجرور منصوب مرفوع جمع مونث سالم

 کاتبۀٍ کاتبۀً کاتِبَۀٌ مفرد مؤنّث

 کاتباتٍ !کاتباتٍ ؟ کاتباتٌ جمع مؤنّث سالم
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  :را به صورت فعل ترجمه کرد» مصدر«گاهی می توان :نکته
  .خواستم به کتابخانه برگردم: قَصَدْتُ الرّجوعَ إلی الْمکتبۀِ

  :اختبر نفسک

  :االعراب -الف

  سلّمتُ علی المعلّماتِ-3رأیتُ المعلّماتِ                  -2جلست المعلّماتُ                 - 1

  األعداء قتلُوا االطفالَ فی فلسطینَ- 6األعداءُ غصبوا فلسطینَ            - 5فلسطینُ أرضُ األنبیاءِ       - 4

  :إمال الفراغ بالکلمۀ المناسبۀ  -ب

  )الناجحاتِ - الناجحاتُ.............( فَرِحت- 2)                      المعلماتَ - المعلماتِ.............(إِحتَرِم - 1

  )التلمیذاتَ - التلمیذاتِ ................ (عَلَّمتُ -4)            الفاضالتَ -الفاضالتِ............... (إِسألی عن- 3

  :عیّن ممنوع من الصّرف -ج

  »وزَینا السماءَ الدنیا بِمَصابیحَ« -3!   الَیس العلمُ بأفضَلَ مِن الجَهلِ؟ - 2لی فاطمۀَ الزَّهراءِ    السالمُ ع - 1

  :عیّن الصحیح - د

  .اَلجمعُ السّالمُ لِلمونَّت الیَقبَلُ حرکۀَ الفتحۀِ - 1

  .اَلممنوعُ مِن الصّرفِ الیَقبَلُ التَّنوینَ - 2

  .رفِ عالمۀٌ لِلنَّصبِ فقطاَلفتحۀُ فی الممنوعِ من الصّ - 3

  .اَلکسرۀُ فی الجمعِ السّالمِ لِلمونّتِ عالمۀٌ لِلجّر فقط- 4
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 الدرس الرابع

  . درس دوم و سوم است قواعدقواعد درس چهارم ادامه 
  تقدیری  -3محلی           -2)       فرعی-اصلی     ب-الف(ظاهری -1:اعراب

  . حال نوبت اعراب تقدیری است. تا به حال با اعراب ظاهری و محلی آشنا شده ایم
  .است)ضمیر ی(اعراب تقدیری در اسم مقصور و اسم منقوص ومضاف به یاء متکلّم الوحده

-دنیا -رضا–یحیَی -  مجتَبَی-فَتَی  -موسَی-مرتضَی-  هُدَی-عیسَی -  مصطفَی  -کُبْرَی  :اسم مقصور
  علیا

  .باشد) ی -ا( اسم مقصور، اسمی است که آخرین حرف آن الفاسم مقصور چه عالمتی دارد؟ 
    ٰکبری  کبرَی      .نوشته می شود ٰگاهی کلمات مقصور مانند کبرَی به صورت کبری

  متعدى  -ماشِى  -راضِى  -راعِى-ساعِى  -هادِى-حامِى– باقِى-قاضِى   :اسم منقوص  
  اسم منقوص چه عالمتی دارد؟ 

  ویاء مشدّدنباشد.استى» ـ« ِاسم منقوص، اسمی است که آخرینِ حرف آن 
  اسمهایی مانند علیّ،النبیّ ،الوحی،الظبی منقوص نیستند:توجه

  .داده می شود در این جدول، اِعراب تقدیری نمایش
    . العادلُ القاضىحَکَمَ  
  فاعل تقدیراً مرفوع       

  .  العادلَ القاضىَ  أحتَرِمُ    
  مفعول و منصوب        

    .العادلِ القاضىنَحنُ بحاجۀ إلَی   
  تقدیراً مجرور به حرف جر  

  است ظاهریمی بینید اعراب اسم منقوص در حالت نصب، تقدیری نیست بلکه 
گیرد بازهم اعرابش تقدیری  می حالت رفع ،نصب وجرتنوین فتحه بیاید درسه>ال<اسم مقصوراگر بدون :نکته

  .می باشد

شود  گیرد ویاء ازآخر آن حذف می می حالت رفع وجرتنوین کسره بیاید در>ال<اسم منقوص اگر بدون :نکته

  .بازهم اعرابش تقدیری می باشد

 مجرور منصوب مرفوع 

  اسم منقوص{دارای 
 اسم مقصور{» ال« 

  القاضى
 الفَتَی

  القاضىَ
 الفَتَی

  القاضى
 الفَتَی

  اسم منقوص{بدون 
 اسم مقصور{» ال« 

  قاضٍ
 فَتیً

  قاضیاً
 فَتیً

  قاضٍ
 فَتیً
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  »اختبر نفسک

  :االعراب -1

  الصیّادُ ینظرُ الی هذه الغزالۀِ- 3أحب هذه الغزالۀَ                  - 2هذه الغزالۀُ                           - 1

  الی القاضی العادلِ نحنُ بحاجۀٍ- 6أحترمُ القاضیَ العادلَ            - 5حکم القاضی بالعدلِ               - 4

  نحنُ بحاجۀٍ الی قاضٍ عادلٍ-9أحترمُ  قاضیَاً عادالً          - 8حکم قاضٍ عادلٌ بالعدلِ             - 7

  :عیّن الصحیح - 2

  .إنّ اهللاَ الیحِب المُعتدی - 1

  .اَلرّاضی عن عَملِه الیتَقَدمُ - 2

 اَلدّاعی الی الخیرِ کفاعِلِه  - 3 

  . داریم که عالمات اعراب آن ها تقدیری باشد» قاضی«آیا در زبان عربی اسم های دیگری مانند

  :کلماتی که اعراب تقدیری دارند مشخص کنید -3

 ذلکَ هُدَی اهللاِ- 3...               والضُّحَی- 2إنّا زینّا السّماءَ الدنیا بزینۀِ الکواکِبِ                - 1
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 الدرس الخامس

 . است » مضاف و مضاف الیه« و» موصوف و صفت« درباره 
   

  زیبــــا      گــلِ    الجمیــلۀُ      الوردۀُ                                 الوردۀُ الجمیلۀُ 

                      صفت    موصوفصفت                    موصوف                                      گلِ زیبا

  خــــانه       دیوارِ     البیتِ         جــــدارُ               )دیوارِ خانه( جدارُ البیتِ   

    مضافٌ الیه       مضافٌ               مضافٌ الیه       مضاف                                              
 ؟چه کسی راه تشخیص موصوف و صفت را از مضاف و مضافٌ الیه می داند  

اگر معنی بدهد موصوف و صفت است و گرنه مضاف .  اضافه کنیم» تر«راه  این است که به آخر ترکیب یک 
  تردیوار  خانه         ترگل زیبا.و مضاف الیه است

راه دیگر این است که بدانیم در موصوف و صفت جزء دوم یعنی صفت به تنهایی وجود خارجی ندارد امّا در 
  .یعنی مضاف الیه به تنهایی وجود خارجی دارد مضاف و مضافٌ الیه جزء دوم

  پروین  کیف              کوچک کیف                 
  .به تنهایی وجود دارد                   . به تنهایی وجود خارجی ندارد    

 : صفت از چهار نظر مانند موصوف خودش است

  عدد  -1
  األقویاء     الجنودُ         النشیطانِ    الفلّاحانِ                المؤمنُ   الرَّجُلُ  

  جمع     جمع       مثنی    مثنّی       مفرد     مفرد 
  : جنس -2  

  الصغیرۀُ  التلمیذۀُ      الصغیرُ    التلمیذُ   
  مؤنّث      مؤنّث      مذکر      مذکر  

  .صغیــــرۀً           سفینـــۀً شاهَدْنا  .        البحرى فـ       الصغیرۀُ         السفینۀُ       :اعراب -3  
  مبتدا مرفوع   صفت تابع موصوف خودش           مفعول به منصوب    صفت تابع موصوف خودش        

  باسقۀٌ شجرۀٌ                  الباسقۀُ الشجرۀُ :         معرفه و نکِره -4 
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  : مثال. دقّت  داشته باشید که معموالً برای جمعِ غیر انسان، صفت مفرد مؤنّث می آید: یک نکته
  ۀُالنَّظیفـــ  الدفاتـــرُ         ۀُالمفید   الکُتــُبُ 

  جمع مکسر   مفرد مؤنّث      جمع مکسر   مفرد مؤنّث
  :اسم مؤنّث دارای یکی از  این سه عالمت است×
  یکُبرَ  ی - 3اء          اء   زهر  -2ۀ              ۀ  طالب -1:    عالمت های اسم مؤنّث               

  ».الشمسُ مُحرِقۀٌ« 
  با اینکه مؤنّث است هیچ یک از عالمت های مؤنّث را ندارد، چرا؟» شمس « امّا 

 شـمس : ده عبارتند ازاین اسم های بی قاع. مؤنّث هستند) ۀ، اء، ی(بعضی اسم ها بدون داشتن عالمت مؤنّث 
:  عَـین ( اغلب اعضای زوج بدن / چاه : بئر / خانه : دار/ باد : ریح/ آتش : نار  /خود، جان:نَفْس/ أرض / 

  )گوش : ذُناُ/ پا : رِجْل / دست: یَد/ چشم 
  .به این مؤنّث ها مؤنّث معنوی گفته می شود 

  )ذُن اُ –رِجْل  –یَد  –عَین  –بِئر  –دار  -ریح -نار –نَفْس  –أرض  –شمس ( 
  .بسکتبال دوست دارددوستی دارم که .کرۀَ السلَّۀ یُحِب   عِندی صدیقٌ: به این عبارت دقت کنید 

جمله وصفیه محالً مرفوع:اسم نکره در این عبارت کدام است؟صدیق                یحب  
به چنین جمله . توضیح می دهد و وصف می کندآید و آن اسم نکره را می ره ای جمله ای گاه بعد از اسم نکِ 

  .دُال یَنفَالقناعۀُ کَنزٌ    .رأسَها تَحتَ الرِّمال تُدخِلُ رأیتُ نَعامۀً.گفته می شود» جمله وصفیّه«هایی 
  مضاف ومضاف الیه

  )مضافٌ الیه    مضاف(      -کتابخانه   دیوار       - المکتبۀ      جدار         

  .شوند به اسم اول مضاف و به اسم دوم مضافٌ الیه گفته می شوداگر دو اسم به هم اضافه 
  دیوار کتابخانه :جدار المکتبۀ :مثالً

 :به عالمت های خاصّ اسم توجه کنید

  مضاف واقع شدن -3       پذیرفتن تنوین-2پذیرفتن ال           -1           :عالمت های خاصّ اسم   
  .ندآیپذیرفتن ال و تنوین و مضاف واقع شدن از عالمت های خاص اسم است و این عالئم با هم نمی :نکته

  .ضمناً اسم ها، مجزوم  نیز نمی شوند       
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 .نمی گیرد» نون مثنّی و جمع« و » تنوین« ،  »ال« مضاف 

  :دنیبه این مثال ها توجّه ک
  فلّاحو القریۀِ         ُ  یۀالقرنَ فلّاحو   = القریۀُ + فلّاحونَ  -1
  صدیقاک               کَ نِصدیقا     = کَ + صَدیقانِ  -2
  بیتُهُ                     بَیتُهُال     = هُ +  البیتُ -3
  بابُ المدرسۀِ       ُ المدرسۀ ٌ باب     = المدرسۀُ+ بابٌ  -4

 .حال با ویژگی های مضاف و مضاف الیه آشنا شوید

  نونِ مثنّی و جمع نمی گیرد      -3تنوین نمی گیرد         -2ال نمی گیرد        -1      :مضافویژگی های 
 السّالم علی عباداهللا الصالحین.آخرین مطلب اینکه در زبان عربی مضاف الیه بر صفت مقدم می شود

  درّاجۀُ حامدٍ        دوچرخه ی حامد 
  الجمیلۀُ        حامــــدٍ    درّاجـــۀُ          حامد    زیبــای  دوچرخه ی  

  صفت         مضاف الیه      مضاف                         مضاف الیه     صفت        مضاف 
  »اختبر نفسک

  )با توجه به متن درس کامل کنید(أکمل الفراغ   - 1

  رملیٍّ...... - 5.......           شجرۀٍ - 4النادرۀ             ........- 3.........      المناطق -2.........    أسبوعاً- 1

  الجمالَ.....ظبیاً - 10  ........ أشعۀُالقمرِ - 9فتشّتُ عنه   .......الظبی - 8شاعرٌ      ....... - 7ذی قرونٍ    .... - 6

     القمرِ.....- 15......      غاباتها - 14......        ساکنی...... -  13......   أشعۀ- 12صید الحیوانات    - 11

  ....نَصَرَ- 20....             رفیق -19ک              ...-18.....        مشاهدۀ- 17......          وجود- 16

  :إمالالفراع بالکلمۀ المناسبۀ  -1

  )أفضلُ , االفضلُ . (النّاسِ مَن یساعِدُ النّاسَ........  - 1

  )انتم –کُم .(فی الدّنیا...... حاسِبوا انفُسَـ  - 2
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 )المسلمون العالم، مسلموالعالم. (عن المظلومینَ......... دافِعُ ی - 3

  :إمالالفراغ بالکلمۀ المناسبۀ  -1

 ) الجمیلۀِ- الجمیلِ......... (أیامُ الدّراسۀِ من االیامِ  - 1

  )االمّارۀ ، أمّارۀ....... (التَعتَمِد علی النَّفسِ  - 2 

 )الکَنز،کَنزٌ. (الینفَدُ...... اَلقَناعۀُ - 3

  عبارت های زیر را چگونه ترجمه می کنیم؟ -2
  عطشه الشدید- 3اشعۀ القمر الفضیّۀ            - 2السّالم علی عبادِاهللا الصالحینَ                   - 1

  سالم بر بندگان خدای صالحان    یا    سالم بر بندگان صالح خدا - 1 
  اشعه ی ماه نقره ای    یا    اشعه ی نقره ای رنگ ماه- 2

  عطش او شدید    یا      او  عطش شدید - 3

 کارگاه ترجمه

  .صفت در زبان فارسی به صورت مفرد می آید هر چند در زبان عربی مفرد نباشد - 1
  دانش آموزان کوشا :  الْمجتهدونَ ،  اَلتَّالمیذُالْمجتهدتاناَلتّلمیذتانِ 

معموالًبه ترتیب ذیل ترجمه  نیازِجملهمطابق  وخودِفعل افزاییم می رابرآن»که«وصفی،حرف ی جمله ی درترجمه-2
  :می شود

  ):و یا ماضی( ماضی بعید در زبان فارسی = ماضی + ماضی  *
  :مکتبۀِ الْمدرسۀى فـقد رأیْتُهُ کتاباً   اِشتَرَیتُ

  )دیدم. (دیده بودمکتابی را خریدم که آن را در کتابخانه ی مدرسه 
  :یماضی استمراری  در زبان فارس= مضارع + ماضی  *

  .فرا می خواندندایی را شنیدم که مرا به صداقت : إلی الصدْقَ ىیَدْعونـنداءً  سَمِعْتُ
  :مضارع التزامی  در زبان فارسی= مضارع + مضارع  *
  .یاری کنددنبال کتابی می گردم که مرا در فهم متون :فهمِ النُّصوصِى فـ یُساعِدُنـىعن کتابٍ  فَتِّشُاُ
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  دسالدرس السا
  مضارع منصوب  مضارع مرفوع                                  

  . فعل مضارع در حالت عادی مرفوع است
  منظور از حالت عادی چه حالتی است؟

  .یعنی پیش از فعل مضارع، حروف ناصبه یا جازمه نباشد
  .در این درس با حروف ناصبه و در درس بعدی با حروف جازمه آشنا خواهیم شد

  : توجّه کنید» فعل مضارع مرفوع« ت رفعِ حال به عالم
  یفعلُ         تفعلُ

  یفعالن        تفعالن 
 یفعلون       یفعلن

  تفعلُ               تفعلین
  تفعالن             تفعالن
 تفعلون             تفعلن

 نفعلُ       أفعلُ
  

 .عالمت رفع مضارع درپنج صیغه ضمّه آخِر آن است

  تفعلُ، أفعلُ، نفعلُیفعلُ ، 
» نون اِعـراب  « یا»نونِ عِوضِ رفع« امّا عالمت فعل مضارع درهفت صیغه، نون آخِرِ آن است که در اصطالح

  نِ، تفعالنِ، تفعالنَ، تفعلونَتفعلیـ، نَ، یفعلونِ ، تفعالنِ یفعال.                          نامیده می شود
ضمیر متّصل « معرب نیستند بلکه مبنی هستند و نون آخِر آنها نیز ) تفعلنیفعلن و (امّادو صیغه جمع مؤنّث 

  تَفْعَلْنَ  یَفْعَلْنَ                       .است» فاعلی
  مرفوع به ثبوت نون اعراب ،اعراب فرعی:مرفوع به ضمه ظاهری اعراب اصلی            یذهبون :یذهبُ

  

  مضارع منصوب                             :حال با مضارع منصوب آشنا شوید

حـروف  . ساخته می شود» فعل مضارع منصوب« هنگامی که یکی از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع بیاید 
  )أن ولن  کی وإذن       مشتی حسن طبلُ بزن: (ناصبه عبارتند از

  اینکه تا ، تا اینکه، برای: حتّی،لِـ ) / لِکَى(کى ...../.هرگز نخواهـ : لَنْ/  ، که: أن 
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 :به نحوه ساختن مضارع منصوب توجه کنید 

  یَسْمَعَ         منصوب به فتحه ظاهری اعراب اصلی أن           یَسْمَعُ +  أنْ    
  یَکْذِبوا         منصوب به حذف نون اعراب فرعی لَن    یَکْذِبون+  لَنْ
  تَستَغْفِرَ        منصوب به حذف نون اعراب فرعی کى    تَستَغفِرُ + کَى

  

 :به صرف چهارده صیغه مضارع منصوب دقّت کنید

 لن تفعلَ      لن تفعلى لَن یفعلَ     لَن تفعلَ

 لن تفعال      لن تفعال لن یفعال     لن تفعال

 لن تفعلوا     لن تفعلنَ لن یفعلوا    لن یفعلنَ

 لن نفعلَ لن أفعلَ

  

 عدد: دوم قواعد بخش

  .در این درس با اعداد یک تا دوازده آشنا می شویم
  .عددهای اصلی و عددهای ترتیبی: عددها را در دو گروه بررسی می کنیم

  ... یکم ،دوم، : ترتیبی    ....            یک ، دو : اصلی:            عدد
 : عبارتند از 12تا  1عددهای اصلی 

  سِتَّۀ -6             خَمسۀ -5  أربَعۀ -4ثَالثَۀ         -3اِثنان          -2واحِد      – 1
  اِثنا عَشَرَ -12أحَدَ عَشَرَ      - 11  عَشَرَۀ -10تِسعَۀ        -9       ثَمانیۀ -8     سَبعَۀ -7 

  !اگر اینها برای مذکر است پس چرا از سه تا ده عالمت مؤنث دارند؟
  ثالثۀُ  رِجالٍِ ثَالثُ رِجالٍ       ؟است» سه مرد«ح کدام گزینه ترجمه صحی

  .ثالثۀُ رجالٍ
  : برای مؤنّث دقّت کنید 12تا  1حال به عددهای اصلی 

    سِتّ -6           خَمس -5  أربَع  -4ثَالث        -3  اِثنتانِ -2  واحِدۀ -1 
  اِثنَتا عَشْرَۀَ -12  إِحدَی عَشْرَۀَ-11  عَشْر- 10  تِسْع -9ثَمانـى         -8  سَبْع -7
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[٥٨] 
 

 )بروزن فاعل می آیندحکم صفت رادارند(توجّه کنید» دوازدهم« تا»یکم«وصفی-ترتیبی عددهای حال به

  :عدد اوّل مذکر و عدد دوم برای مؤنّث است
  السّابِعۀُالسّابِعُ ،            : هفتم        ولَیاالُاألوّلُ ،     :یکم
  الثّامِنۀُالثّامِنُ ،            : هشتم        الثّانیۀُالثّانـى،     : دوم
  التّاسِعۀُالتّاسِعُ ،     :نهم        الثّالِثۀُالثّالِثُ ،    :سوم

  العاشرۀُ العاشِرُ ،  :       دهم         الرّابِعۀُالرّابِعُ ،   :  چهارم
  الحادیۀَ عَشْرَۀَالحادى عَشَرَ،   :    یازدهم      الخامِسۀُ الخامِسُ ،  :    پنجم
  الثّانیۀَ عَشْرَۀَالثّانـى عَشَرَ ، :       دوازدهم        السّادِسۀُ  ،السّادِسُ   :   ششم

 

 :حال به معدود عددهای یک تا دوازده توجه کنید

  .معدود یعنی چه؟به کلماتی که شمرده می شوند معدود گفته می شود
  .پیروی می کندآیدو برای تأکید بکار می رود و به اعراب از معدود خود  عدد پس از معدودمی 2و1دراعداد

  .طالبۀٌ واحدۀٌ    . طالبٌ واحدٌ
  .تانِطالبتانِ اثنَ    .طالبان اثنانِ

عدد از نظرمذکّریا مؤنّث بودن، برعکس معدودِ خود بکارمی رود و معدود جمع و مجرور می ) 10تا 3در(
  . آید

  ثالثُ طالباتٍ      ثالثۀُ طالبٍ
  

 :کنیدا معدود توجه بحال به کاربرد اعداد یازده و دوازده 

  بِنْتاً اِثنَتا عَشْرَۀَولداً          اِثنا عَشَرَ  امرَأۀً                          إحدَی عَشْرَۀَ رَجُالً         أحَدَ عَشَرَ 
  .می بینیم که معدودِ یازده و دوازده مفرد و منصوب است

 :حال به اعراب عدد توجه کنید

  . از جهت اعراب تابع ماقبل خودش است 2و1
 .نِیـثنتَا نِیـلَتَقرأتُ رسا.                  انفجر بِرمیلٌ واحدٌ
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[٥٩] 
 

  .متناسب با نقش خود، اعراب می گیرد 10تا  3
  .شاهَدْنا ثالثۀَ فلّاحینَ.           سَلَّمتُ عَلَی ثالثۀِ فلّاحینَ.           رَجَعَ ثالثۀُ فلّاحینَ

  .متناسب با نقش خود اعراب می گیرد )11(
  .بر فتح است بنابراین اعراب آن در هر سه حالت محلّی است یهر دو جزء آن مبنـ امّا

  .مهندسۀًإحْدَی عَشْرَۀَ  جاءَتْ    .مهندساًأحَدَ عَشَرَ جاءَ 
  مرفوع محالً/فاعل            مرفوع محالً/فاعل                                    

  .مهندسۀًدَی عَشْرَۀَ إحْ نظرتُ إلی   .مهندساًأحَدَ عَشَرَ  نَظَرتُ إلی 
  محالً مجرور به حرف جر       محالً مجرور به حرف جر                                     

  .مهندسۀً إحْدَی عَشْرَۀَ رَأیْنا   . مهندساً أحَدَ عَشَرَ رَأیْنا 
  منصوبمحالً / مفعول به      محالً منصوب/ مفعول به                                      

  .امّا جزء اوّل معرب و جزء دوم مبنی بر فتح است. متناسب با نقش خود اعراب می گیرد )12(
  .عَشْرَۀَ بِنتاً اذَهَبَت اثنت      .عَشَرَ ولداً اذَهَبَ اثن

  .عَشْرَۀَ بنتاً ىنَظَرْنا إلی اثنَتَ    .عَشَرَ ولداً ىنَظَرْنا إلی اثنَ
  .عَشْرَۀَ بنتاً ىشاهَدْنا اثنَتَـ    .عَشَرَ ولداً ىـشاهَدْنا اثنَ

  »اختبر نفسک«
  :انتخب الجواب الصحیح-1

  )أتعلَّمُ ، أتَعلَّمَ.(لُغۀَ القرآنِ .......... أُحِب ان - 1

  )تَطلُبوا –تَطلُبونَ .(العِزَّۀَ مِن عندِ اهللاِ .......... علیکم أن - 2

 )یجتهدَ –یجتَهِدنَ . (فی سبیلِ النّجاحِ.......... حاوَلَت الطّالباتُ أن - 3

  :عیّن االفعال المضارع وبیّن اعرابها -2

  .فاصبِروا حتّی یحکُمَ اهللاُ بینَنا- 1

  .اَلمومنون لَن یکذِبوا مِن أجلِ زَخارِف الدنیا - 2
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  .حیۀً هم یتعلَّمونَ اللُّغۀَ العربیۀَ لِکَی یفهَموا لُغۀً - 3

  .لِیهدی الناسَ الی الحقَّ) ص(بُعِث النبی  - 4

  .یرفعُ اهللا درجاتِ المؤمنینَ - 5

  .المؤمنونَ الیشرکونَ باهللا شیئاً - 6

  .َ بالعملِ  تأمّلْ قبل أنْ تبدأ - 7

  المسلمونَ یحاولونَ أنْ یُحَقّقوا أهدافَهم - 8

  :إجعل قبل کلِّ فعلٍ أداۀ من أدواتِ النّصبِ ثمّ إقرأه -3

 یرحمن...........تومنونَ              .........یغیران              ........ أکتُبُ            ........

  :با توجه به ترجمه آیات در جای خالی عدد مناسب بگذارید -4

  .هرکس کارنیک انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد*              أمثالها.......من جاءَ بالحسنۀِ فله*

  .بی شک نُه نشانه به موسی دادیم*                      آیاتٍ........لقدآتینا موسی*

  .  من یازده ستاره را دیدم*                              کوکباً ............إنّی رأیتُ*

  :با توجه به ترجمه آیات در جای خالی کلمه مناسب بگذارید -5

  !روز با مردم سخن نگویی......نشانه تو این است که:  گفت*          اسَ ثالثۀَ أیّامٍقال آیَتُکَ ألّا تُکَلِّمَ النّ*

  .روز آفرید.........آسمان ها وزمین را در*        خلقَ السّماواتِ واالرضَ فی ستّۀِ أیامٍ*
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  .را یاری کندهزار فرشته شما.........خدایتان با*       یُمدِدکُمْ ربکمْ بخمسۀِ آالفٍ من المالئکۀِ*

  :إمأل الفراغ -6

 ................   درس سوم 

 ..............امام دوازدهم

 ............... امام هشتم

  ................اعت چهارمس

  
  

 کارگاه ترجمه

غالباً  معنی فعل مضارع را) تا ،تا این که ، برای اینکه ( » ، کَى، لِکَىْ، حتَّی ، لِـ )که(أن « أدوات نصب مانند - 
  .به مضارع التزامی فارسی تبدیل می کنند

  .معنی فعل مضارع را غالباً به مستقبل منفی فارسی تبدیل می کند» لَنْ«حرف  -
  :در جمله ها دقّت کنیم» الم«به کاربرد  -

  )حکومت از آنِ خداست(    . اَلْمُلْکُ لِلّهِ :  الم جارّه
  .)دم برای این که موفّق شومتالش کر(  .اِجتَهَدتُ لِأنْجَحَ : الم ناصبه
  !)باید از دروغ دوری بجوییم(  ! لِنَبْتَعِدْ عَنِ الْکَذِبِ : الم جازمه
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  الدرس السابع
  مضارع مجزوم

  إِنْ، مَنْ ، ما  لَمْ، لِـ ، ال،                       :ابتدا ادوات جزم را بشناسید

 :صیغه فعل مضارع مجزوم توجه کنید 14به صرف 

  لم یفعلْ              لم تفعلْ
  لم یفعال             لم تفعال
 لم یفعلوا            لم یفعلنَ

  ىـلم تفعلْ                لم تفعل
  لم تفعال                لم تفعال
 لم تفعلوا               لم تفعلنَ

 لم أفعلْ                                لم نفعلْ             

 توضیح دهید با آمدنِ ادوات جزم، فعل مضارع چه تغییراتی می کند؟

  .ضمه آخر  فعل مضارع که عالمت رفع است به سکون که عالمت جزم است تبدیل می شود
  .....)ما نفعلْ/........ إنْ أفعلْ / لِتفعلْ / لَمْ یفعلْ )             (نفعلُ / أفعلُ/  تفعلُ  / یفعلُ (    

  )تفعلن/تفعلین/یفعلون /تفعالن/ یفعالن (   .اعراب حذف می شودو یا نونِ 
  )ا ال تفعلو/ىـال تفعل..../إن یفعلوا /  لتفعال/لم یفعال(           

  :به ترجمه ادوات جزم توجه کنید
  )هر چه: ما / هر کس : مَنْ / اگر : إنْ/ برای ساختن فعل نهی : ال / باید :  لِـ .... / نَـ : لَم (

  .فقط یک فعل مضارع را مجزوم می کنند» لِـ « و » لَم« 
  .دو فعل مضارع را مجزوم  می کنند» ما«و » مَنْ«، » إنْ« ولی  

 :حال به کاربرد ادوات جزم توجه کنید

  .نرفت، نرفته است: لَمْ یَذْهَبْ: مثال .ماضی ساده یا نقلی منفی می سازد: لَمْ
  .هستند» نرفت«لَمْ یَذهَبْ و ما ذَهَبَ هر دو به معنی 

  :مثال 
            نشکست: ما کَسَرَ ، لم یَکْسِرْ        شکست: کَسَرَ        نرفت :لَم یذهَبْ ما ذَهَبَ ،          رفت:   ذَهَبَ
 .نفرستادند: ما أرسَلوا، لَم یُرسِلوا      فرستادند: أرسَلوا

 .صیغه متکلّم می آید 2ی غایب و  صیغه 6نامیده می شود و بر سر » الم امر«در اصطالح » لِـ «

  .باید برویم: لِنَذهبْ /  باید انفاق کنند: لِیُنفِقوا/  باید نگاه کند= لِیَنظُرْ : مثال 
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واگربرسـر فعـل غایـب و مـتکلّم بیایـد، بـه معنـی          است نهی همان الی ناهیه یعنی سازنده فعلالمنظوراز:ال
  :می شود» نباید«

  نباید برود:  ال یذهبْ  نرو             : ال تذهبْ
 .نباید ناراحت شوند:  نگران نشو      ال یَحزَنوا: ال تقلقی

  

  :إنْ، مَنْ، ما 
 .ادوات شرط هستند و دارای فعل شرط و جواب شرط می باشند که هر دو  فعل نیز مجزوم می شوند 

  .اگر بزنی می زنم   : أضْرِبْ     تَضْرِبْإنْ 
  جواب شرط  فعل شرط   
  .مِنَ الخَطأ  یَسْلَمْ قَبلَ الکَالم ؛  یَتَأملْمنْ  

      جواب شرط                                               فعل شرط    
  .هر کس قبل از سخن گفتن فکر کند؛ از خطا در امان می ماند

   ﴾اهللاُ  یَعْلَمْهُمِنْ شَىءٍ  تُنفِقواو ما  ﴿
  .هر چیزی که انفاق کنید، خدا از آن با خبر است   

 .ات شرط بر سر فعل های ماضی بیایند؛ آن فعل ماضی، معنای مضارع می یابدواگر اد: 1نکته ی 

  .هر کس تالش کند؛ موفّق می شود:  نَجَحَ اجْتَهَدَمَن 

  ،موصول، جازماستفهام  :        وجود دارند» ما«و » مَنْ«دقّت کنید که سه  :2نکته ی
  )       پرسشی(استفهام   هذا؟ ما  / أنتَ؟ مَنْ 

  این چیست؟/ تو چه کسی هستی؟   
  موصول  . ال یعلَمُ مَنعَلِّمْ . / تَعَلَّمْتَ بما اِعمَلْ 

  .به کسی که نمی داند بیاموز./ به آنچه آموخته ای عمل کن   

  .معموالً ساکن خوانده می شود» وَ ، فَـ « الم امر پس از حروف  :3نکته ی 
  .پس باید صاحب این خانه را بپرستند    ﴾وا رَب هذا البیتفَلْیَعْبُد ﴿

  :الم ناصبه بعد از انجام یک فعل می آید: 4نکته
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  »اختبر نفسک
  :إمال الفراغ    -1

  )یقَصر، یقَصرنَ.(أخَواتِهنَّفی مساعدۀِ ...... اَلطالباتُ لم - 1

  )یومنوا، یومنون. (بما انزَل اهللاُ ........ اَلکُفّارُ لم  - 2

 )لِیشرِکَ، الیشرِک.(االنسانُ بعبادۀِ ربه أحداً.......  - 3

  :عیّن االفعال المضارعۀ وإعرابَها فی الجمل التالیۀِ ثمّ ترجم العبارات-2

  . المومنون یتعاونون علی البرّ والتقوی - 1

  *ال تحزنْ،إنّ اهللا معنَا*- 2

  .التّالمیذُ لم یُقصّروا فی أداء واجبِهم - 3

  .مَن حفرَ بئراً ألخیه وقع فیها - 4

  .* لیُنفقْ ذو سعۀٍ من سعتِه*- 5

  .من یتأمّل قبلَ الکالمِ یسلَمْ من الخطأ- 6

  * ما تُنفِقوا من شیءٍ یعلمْه اهللاُ*- 7

  *    إنْ تنصروا اهللا ینصُرکم*- 8

  :إجعل فی الفراغ أداۀ جزمٍ مُناسبۀ  -3

  یعمل الخیرَ ینتَفِعْ به  ...... تفعَلْ فی السّرِّ یعلَمْه اهللاُ      ...... - 2تَجتَهِدْ تَنجَحْ               ......   -1     

یهمِلوا فی أداء واجِبِهم حتّی االن...... هوالءِ الطّلّابُ  - 5نساعِدْ مظلومی العالَم     .......  - 3
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 کارگاه ترجمه

  .را می توان به صورت ماضی ساده ی منفی و یا ماضی نقلی منفی ترجمه کرد» لم«مضارع مجزوم به فعل  - 1
مضارع،هنگامی که همراه الم امر به کار رونـد، بـه صـورت مضـارع التزامـی       فعل ومتکلّم های غایب صیغه -2

  .ترجمه می شوند
  .به صورت مضارع ترجمه شودهریک ازدوفعل شرط وجواب شرط درصورتی که ماضی باشد،می تواند  -3

  :صحّح ما تشاهدُ من االخطاء فی ترجمۀ العبارات التالیۀ
  »قل لم تؤمنوا،ولکن قولوا أسلمنا.قالت االعراب آمنّا«- 1

  آوریم می اسالم:آورید بلکه بگویید بگوایمان نمی.آوردیم ایمان: اعراب گفتند

  »اهللاِوماتُقدموا ألنفُسِکم مِن خَیرٍ تَجِدوه عندَ «- 2
  .و خیری را که پیشاپیش برای خود نمی فرستید نزد خدا آن را می یابید هر نیکی

  !من طلبَ العُلَی سهِرَ اللّیالی- 3
  !کشید هر کس جویای بزرگی وعلو مقام باشد،شبهابیداری می

  »فلْیَعبُدوا رَبّ هذا البیت«- 4
  !پس باید صاحب این خانه را عبادت کنید

  »!الیسبقْکُم بالعملِ به غیرُکُم!رآناهللاَ اهللاَ فی الق«- 5
  !دیگری در عمل به آن بر شما پیشی نگرفت!خدارا خدارا در موردقرآن
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 الدرس الثامن

 .فعل معلوم و مجهول است: موضوع درس هشتم 

  .فعل معلوم و فعل مجهول : فعل از نظر مشخّص بودن و نبودن فاعِل آن دو نوع است
  :فعل معلوم

  .می گویند» مبنـى للمعلوم«و مشخّص است و در عربی به آن » معلوم «فعلی است که فاعِل آن  
  :فعل مجهول

  .می گویند >مبنی للمجهول  <و نا مشخّص است و در عربی به آن» مجهول« فعلی است که فاعلِ آن 
  .کمک می گیریم » شد« در زبان فارسی برای تبدیل فعل معلوم به مجهول از فعل 

  : مثال 
  ماضی      .جایزه ای گرفته شد    . پروین جایزه ای گرفت

  مضارع    . یک کاردستی ساخته می شود  . کورش یک کاردستی می سازد
 . امّا در زبان عربی برای تبدیل فعل معلوم به مجهول ، وزن فعل را تغییر می دهیم

  .)انجام داده شد: فُعِلَ    انجام داد: فَعَلَ: (فعل ماضی
      

 .شد نوشته: کُتِبَ            نوشت: کَتَبَ

 .شد فرستاده: رْسِلَاُ     فرستاد: أرسَلَ

 .شد نازل: نُزِّلَ            نازل کرد: نَزَّلَ 

 .شد به دست آورده: اُکْتُسِبَ           آورد به دست: اِکْتَسَبَ
   

  :حال به نحوه ساختن فعل مضارع مجهول توجه کنید
 عیّن الفعل را فتحه می دهیم-2مضارع را ضمه می دهیم              حرف 

  )انجام داده می شود: یُفْعَلُ    انجام می دهد: یَفْعَلُ: ( فعل مضارع
  . نوشته می شود: یُکْتَبُ    می نویسد: یَکْتُبُ

  .آویزان می شود: یُعَلَّقُ      آویزان می کند: یُعَلِّقُ.        فرستاده می شود: یُرْسَلُ  می فرستد: یُرْسِلُ 
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  :در این مثال به نحوه ی تبدیل جمله ی دارای فعل معلوم به جمله ی دارای فعل مجهول دقّت کنید  
  .کُرسىٌّ     صُنِـــــعَ       .کُرسیــــّاً    حسیـــنٌ صَنَــــعَ     

  فعل مجهول    نایب فاعل  مفعول               فاعل    فعل معلوم  

  .تبدیل معلوم به مجهول این تغییرات صورت گرفتدر 
  .حذف شد» فاعل«               -1
  .تغییر یافت» نایب فاعل« به جای فاعل آمد  و نامش به» مفعول«               -2
  .مرفوع شد) که در اصل مفعول و منصوب بود( نایب فاعل               -3
 .جنس با نائب فاعل مطابقت دادیمفعل را مجهول کرده سپس از نظر      -4

 

 :انواع نایب فاعل

  .نایب فاعل مانند فاعل به سه صورت می آید
  ﴾إذا قُرِئَ القُرآنُ فَاسْتَمِعوا لَه ﴿  :اسم ظاهر - 1
  ﴾سبیلِ اهللا أمواتاًى و ال تَحسَبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فـ ﴿     :ضمیر بارز - 2

 .است» خُلِقَتْ« در ) هى (ضمیر مستتر     ﴾أفَال یَنظُرونَ إلَی اإلبِلِ کیف خُلِقَتْ ﴿: ضمیر مستتر - 3

  :یک بار دیگر به مجهول کردن فعل ها توجه کنید
  خَلَقَ
  یَخْلُقُ
  اِکْتَشَفَ
 یَکْتَشِفُ

  خلقَ
  یخْلقُ
  اکْتشفَ
 یکْتَشفُ

  خُلِقَ
  یُخْلَقُ
  اُکْتُشِفَ
 یُکْتَشَفُ

  ماضیِ معلوم به ماضیِ مجهول چه تغییراتی در حرکاتِ آن ایجاد می شود؟توضیح دهید برای تبدیل 
  اکتشِف    اِکْتَشَفَ      خلِق  خَلَقَ  . عین الفعل را کسره می دهیم -1
  اُکْتُشِفَ    خُلِقَ    اِکْتَشَفَ  خَلَقَ .حرف یا حروف متحرّکِ ماقبلِ عین الفعل را مضموم می کنیم -2

  .متعدّی باشدفعلی مجهول می شود که :1نکته
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  .اگر فعلی دارای دو مفعول باشد مفعول اول به نائب فاعل تبدیل شود:2نکته
  .اگر مفعول ضمیر متصل باشدباید فعل را طبق صیغه آن ضمیر مجهول کنیم:3نکته
  حرفاً  متعُلّم                              رفاًحلمعلّمُ ا مکُعَلَّم:مثال

  مغعول+نائب فاعل+فعل مجهول                     مفعول دوم+فاعل+مفعول اول+فعل 

  .اگر مفعول دارای صفت به نائب فاعل تبدیل شود صفت آن نیز به تبعیت مرفوع  می شود:4نکته

  .اگر فاعل را حذف کردیم متعلّقات آن یعنی صفت ومضاف الیه نیز حذف می شود:5نکته

  

  .می گیریم  کمک» شدن«از فعل  در ترجمه صیغه های فعل مجهول به زبان فارسی، اغلب
  »اختبر نفسک«

  :ضع فی الفراغ الکلمه المناسبۀ  -1

  )تَعرِفُ ، تُعرَفُ. (االشیاءُ بأضدادِها ....... - 1

  )مُنِعَت ، مُنِع. (مِن التّکاسُلِ....... اَلمَرأۀُ المُسلمۀُ - 2

  )أعرِفُ، یعرَفُ. (الصدیقُ الوفی عِندَ الشَّدائدِ.......  - 3

  )بدون تغییر فی الصیغ: (إجعل االفعال التالیۀ مبنیۀ للمجهول - 2

  )      (    رَزَقنا(      )یحتَرِمون(       ) اِکتَسَبا(        ) نَصَرتُم(        )  اَکرَموا(        )  نَزَّلَ(        ) أرسَل
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  :ترجم العبارات- 3

  *وجعلنا من الماء کلَّ شیءٍ حیٍّ*

  الرضِ إلّا علی اهللا رزقُهاوما من دابّۀٍ فی ا* 

  الدرس التاسع

  همواره: مازال/ تاوقتی که ، مادامی که : مادامَ.شد: أصْبَحَ  نیست : لَیسَ/ شد: صارَبود : کانَ :افعال ناقصه
  .نامیده می شوند نواسخ» حرف الی نفس جنس«و » حروف مشبهۀٌ بالفعل« همراه » افعال ناقصه«

  .یعنی باطل کننده هاجمع ناسخه است » نواسخ « 
  .می آیند و موجب تغییراتی می شوند) مبتدا و خبر(افعال ناقصه بر سر جمله ی اسمیّه 

  .مریــضاً           جـوادٌ       لَیـسَ                  .مریــضٌ      جـوادٌ  

  خبر لیس منصوب  اسم لیس مرفوع    فعل ناقص            .خبر مرفوع   مبتدا مرفوع 

  .مُجدتَیــنِ         التلمیـذتـانِ        کانـَت                .  مُجِدتـان     التلمیــذتان   
  خبر کان منصوب      اسم کان مرفوع   فعل ناقص                          خبر مرفوع  مبتدا مرفوع  

  :همان طور که در مثال ها مشاهده کردید 
  .می آید فعل ناقص، بر سر مبتدا و خبر-1
  .مبتدا تغییر نام می دهد ولی اعراب آن تغییر نمی کند-2
 .خبر، منصوب می شود-3

 :سه نوع است» فاعل«اسم افعال ناقصه نیز مانند 

  .مؤمن راستگو می باشد  .صادقاً المؤمنُیکونُ     اسم ظاهر -1
  .سپاسگزار شدید  .شاکِرینَ مأصْبَحْتُ    ضمیر بارز -2
  تنها نیست    .وحیداًلَیسَ   ضمیر مُستتر -3
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 .می آید» اسم«باشد؛ گاهی جلوتر از ) جارّ و مجرور(خبر افعال ناقصه در صورتی که شبه جمله 

  .)خبر، مقدّم می شود:در اصطالح می گویند (  
  .تِلمیـذٌ        المدرسـۀِ  ى فـ       لَیـسَ     .تلمیذٌ  المدرسـۀى فـلَیسَ 

  اسم لیس مرفوع   خبر لَیسَ منصوب  فعل ناقص           اسم مؤخّر    خبر مقدّم   
  

  اسم افعال ناقصه در ابتدای جمله نمی آید:1نکته
  :افعال ناقصه از جهت نوع وعدد با اسم خود مطابقت می کنند:2نکته

  لیس التلمیذُ ناجحاً         لیست التلمیذۀُ ناجحۀً
  افعال ناقصه الزم ومعلوم می باشند:3نکته

  نفسک اختبر

  :ترجم العبارات  -1

  *ومن نُعمرْهُ نُنَکِّسه فی الخلقِ*- 1

  *وبثَّ فیها من کلِّ دابّۀٍ*- 2

  *فَوَلِّ وَجهَکَ شطرَ المسجدِ الحرامِ*- 3

  :صحّح االخطاء الموجودۀ فی العبارات التالیۀ مع بیان السبب-2

  الَیسَ الصبرَ مفتاحُ الفَرَج؟ - 1

  صارَت االرضَ مُخضَرَّهٌ - 2
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  أصبَحَ المومنینَ مُنتَصِرونَ- 3

  .اَلمسلمونَ مُنتَصرون ماداموا مُتَّحدونَ - 4

  

  :أعرب ما أشیرالیه بخطٍّ -3

  .شِدُهُیُرکیمٌ حله  لیس من لکَه-2.                      بالقرآن حینَ عَمِلْنا مُتقدّمینَ ناأصبَحْ - 1

  
 کارگاه ترجمه

معادل ماضی استمراری وهمراه فعل ماضی معادل ماضی بعید  همراه فعل مضارع در فارسی»کان«صیغه های
  .است

  رفته بود:ذهبَ)قد(می رفت                        کان:کان یذهبُ          
فقط یک باردرابتدای آنها »کان«دویاچند فعل از افعال مضارع وماضی بریک دیگرعطف شده باشند، هرگاه

   .کارمی رود به
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 العاشرالدرس 

  حروف مشبّهۀ بالفعل                        الی نفی جنس           

  .است»  الی نفی جنس« و » حروف مشبّهۀٌ بِالْفعل«قواعد درس دهم درباره ی 
  :حروف مشبّهۀٌ بالفعل عبارتند از

  ولی ، لکن  :لکِنَّ       همانا، به راستی که   :إِنَّ 
  کاش  : لَیتَ         که، اینکه  :  أنَّ
  .شاید، امید است  : لَعَلَّ      گویا، مثل  اینکه   :  کَأنَّ

افعال ناقصه خبر را منصوب می کردند امّـا حـروف   . حروف مشبهه دقیقاً بر عکس افعال ناقصه عمل می کنند
  .مشبّهه اسم را منصوب می کنند

  ﴾ غَفورٌ رحیمٌ   و اللّـــــهُ  ﴿ •
  خبر مرفوع    مبتدا  مرفوع   

  ﴾  غَفوراً رحیماً   اللّـــــــهُوَ کانَ       ﴿ •
  خبر کان منصوب   اسم کان مرفوع           

  ﴾غَفورٌ رحیــــــمٌ   اللّـــــــهَ   إنَّ  ﴿ •
  خبر إِنَّ مرفوع   اسم إنَّ منصوب       

  . منصورٌ      الــــــحــــقَّ                لَـــیـــتَ  •
  خبر لیت مرفوع   لیت منصوباسم   حرف مشبّهۀ بالفعل

  :انواع اسم و خبر حروف مشبهۀٌ بالفعل
  ﴾یأمُرُ بِالعَدْلِ و االحسان اهللاَ  إنَّ ﴿: اسم ظاهر-1:         انواع اسم
  ﴾أنْزَلْناهُ قرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکُم تَعقِلونَ  اإنّ ﴿  : ضمیر -2             

  .محترمونَ إنَّ المعلّمینَ     : مفرد-1:       انواع خبر
  ﴾بِالعَدلِ و االحسان یأمُرُ  إنَّ اهللاَ﴿  : جمله-2            
  .الصفى فـ کَأنَّ جواداً    : شبه جمله-3          
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 چرا به حروف مشبهۀ بالفعل این نام  را داده اند؟

می گویند که ظاهرِ آن ها شبیه » فعلشبیه « خوب است بدانیم به این علّت به این حروف، مشبهۀٌ بالفعل یعنی 
از طرف دیگر بیشـترِ  . حرف هم فتحه دارد 6آخر این . معموالً آخرین حرف فعل ماضی فتحه دارد. فعل است

  .آنها نیز معنایی شبیه فعل  دارند
 »ال النافیۀُ للجنس« الی نفی جنس  

  .نفی می کندی نفی جنس ، همان طور که از نامش پیداست وجود جنسی را » ال«حرف 
  .می باشد» نیست .................   هیچ « الی نفی جنس به معنی 

  .نیستمردی در خانه  هیچ    . الدّارى ال رَجُلَ فـ
   .هیچ خیری در دوستیِ فرد دورو نیست  .مُتَلَون ئٍوُد امْرى ال خیر فـ

  .ی نفی جنس خیلی شبیه حروف مشبّهۀٌ بالفعل است» ال«کار 
امّا اسم آن نکره و مبنی بر فتح است، در حالی که خبر آن درسـت مثـل   . الی نفی جنس نیز اسم و خبر دارد 

جای خود را با خبر  >ال <اسم.نمی گیرد ال وتنویناسم ال نفی جنس .خبر حروف مشبّهۀٌ بالفعل مرفوع است
  عوض نمی کند

      .هیچ بالیی سخت تر از نادانی نیست           .مِنَ الجَهْل أصعـــــَبُ      بَلـــــــیّۀَ     ال 
  خبر ال مرفوع     اسم الی مبنی بر فتح    

  :دقّت کنید» ال«به انواع 
  درنگ نکن: التَتَأملْ      انتخاب نکن: ال تَنتَخِبْ)     یعنی الی نهی(ی ناهیه » ال« -1
  درنگ نمی کنی: ال تَتَأملُ    می کنیانتخاب ن: ال تَنتَخِبُ)    یعنی الی نفی (ی نافیه » ال« -2
  .هیچ کسی نیست: ال أحَدَ موجودٌ-)   یعنی الی نفی جنس(ی نافیۀٌ لِلْجِنس » ال«-3

  :نکته
  :به صورت التزامی ترجمه می شود.فعل مضارع باشد لیتَ ولعلّاگر خبر  -1

  را بفهمدکاش انسان راز این زیبایی :                    لیتَ االنسان سرّ هذا الجمال
  شاید مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند:        لعلّ المسلمین یستیقظون من نوم الغفلۀ
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 أنّ در ابتدای جمله نمی آید - 2

  .حروف مشبهۀ بالفعل برسر فعل وضمایر منفصل مرفوعی نمی آیند  - 3
  :اختبر نفسک

  إمالالفراغ مما بین القوسین-1

  )أنَّ،أنَّ ، کأَنَّ.(مُستَقبَلَ االُمَۀِ بید المعلّم..........  -1

  )لیت ، لکنَّ ، أنَّ.(االغنیاءَ الیاکُلونَ مالَ الفقراءِ........... -2

 )أنَّ ، لکنَّ.(یداهللاِ علی الجماعۀِ ........ اِعلَم -3

  :إمالالفراغ مما بین القوسین -2

  )المبذّرینَ،المبذّرونَ(                  إخوانُ الشَّیاطینِ......... أالتَعلَمُ أنَّ  - 1

  )أدبُ،أدبٌ،أدباً(و لِلمومنِ إمتحانٌ           ........ إنَّ البالءَ لِلظّالِم  - 2

 )أخوک، أخاک ،أخیک( یُدرِکُ قیمۀَ الوقتِ                       ....... لعلَّ  - 3

  ):ال(ز أنواع حرفمیّ-3

  الیبلُغُ الکَسالنُ آمالَه - 1

  الیتّخِذِ المومنونَ الکافرینَ أولیاءَ - 2

  .الخَیرَ فی وُد االنسانِ المُتَلَونِ -  3 

  .ال حول وال قوّۀَ إلّا باهللا - 4
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  .ال جنۀَ لمن الیعملُ - 5

  .ال الهَ إلّا اهللاُ- 6

  :عیّن  اسم الحروف المشبهۀ بالفعلِ وخبرها-4

  إنّ اهللاَ غفورٌ رحیمٌ - 1

  .شعائرِ اهللاِ مِن تقوَی القلوبعلمتُ أنّ تعظیمَ  - 2

  .ذلک الدّینُ القیّّمُ و لکنَّ أکثرَ النّاسِ الیعلمونَ- 3

  .کأنّ الشمسَ کرۀٌ مُلتهبَۀٌ- 4

  *لعلّ الساعۀ قریبٌ* - 5

  لیت المسلمینَ مُتّحدّونَ - 6

  لعلّ اهللا یُدخلُنی الجنۀَ  - 7

  إنّ االسالمَ دینُ العبادۀ - 8

  .إنّنی أتعبّدُ - 9

  .ی المسجدِکأنّک ف - 10
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  .لکنّ المسلمینَ غافلونَ- 11

  بادوعالمت مختلف جمع بسته شده اند؟ »غافلون«و»مسلمین«کلمات» لکنَّ«چرا پس از- 12
  »لکنّ المسلمین غافلون«

  هستند؟ »فعل«می آیند،»...إنَّ،لکنَّ،أنَّ«آیا کلماتی که پس از - 13 

  آیاخبرحروف مشبهۀ بالفعل،همیشه به صورت اسم می آید؟ _14

  آمده است؟»تنوین«وبدون »مفتوح» «الجنۀَ لمن ال یعملُ«در »جنّۀ«چراکلمه ی - 15

  ازنظر تأثیر در معنی واعراب بایکدیگر فرق می کنند؟  »أنَّنی«و»إنّی«آیا- 16
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  قواعد عربی     
  سال سوم دبیرستان      
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                                   الدرس االول                         
  ی     ا     و    .می شوند  حروف علّه نامیده» ى» « ا» « و« حرف الفبای عربی سه حرفِ  29از 
  .است» بیماری«در لغت به معنی » علّه«

  فعل معتلّ                                                   

  .می شود حروف اصلی آن حرف علّه باشد فعل معتلّ گفتهبه فعلی که یک یا دو حرف از 

                                                             .است» بیمار«در لغت به معنی » معتلّ«کلمه     

  :فعل صحیح

  .به فعلی که هیچ یک از حروف اصلی آن حرف علّه نیست فعل صحیح گفته می شود
  نَسِىَ:ناقص -3کانَ         :أجوف-2َقَفَ            و:مثال  -1            :فعل معتلّ سه نوع است

  :مانند.  اوّلین حرف اصلی آن یکی از حروف علّه است :مثال  

  )آسان شد(یسر:مثال یائی:وَقَفَ                    ب: مثال واوی:الف      

  :مانند.  دومین حرف اصلی آن یکی از حرف علّه است :اجوف

  بیعَ:اجوف یائی:قول،                 ب:اجوف واوی -الف     

  :مانند.  سومین حرف اصلی آن یکی از حروف علّه است: ناقص

  )فَعَلَ(هدیَ)  فَعِلَ(نَسِىَ: ناقص یائی:دعوَ                   ب:ناقص واوی:الف    

  جَعَلَ، عَمِلَ، قَرُبَ:سالم -3دَلَّ ، بَثَّ       قَلَّ ، :مضاعف-2أکَلَ، سَألَ، قَرَأ       :مهموز -1:   صحیح
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  :خوب است بدانیم فعل صحیح نیز سه نوع است 

  أکَلَ، سَألَ، قَرَأ: مانند.نامیده می شود» مهموز«اگر یکی از حروف اصلیِ فعل، همزه باشد، : مهموز -الف   

  قَلَّ ، دَلَّ ، بَثَّ: مانند. ه می شودباشد مُضاعَف نامید اگر دو حرفِ اصلیِ فعل، از یک حرف: مضاعف: ب 

  .نامیده می شود» صحیح و سالم«فعلی که در حروف اصلی آن همزه و یا دو حرف تکراری نیست؛ : سالم: ج 

  جَعَلَ ، عَمِلَ ، قَرُبَ:مانند  

  :فعل معتل مثال

  .فعل ماضی مثال، مثل فعل صحیح صرف می شود-1

  :واو آن حذف می شود)معلوم -ثالثی مجرد(یَفعِلُ یایَفعَلُ باشدمضارع مثال واوی اگر بر وزن -2

  وجدَـــِ یجِدُ      

  .واو آن حذف نمی شود)مجهول -ثالثی مزید(مضارع مثال واوی اگر بر وزن یُفعِلُ یایُفعَلُ باشد -3

  وجدَـــ أوجَدَـــ یُوجِدُ    

 :شه بخاطر بسپاریدبرای فراموش نکردن فعل معتل مثال این آیه مبارکه را همی 

  لم یَلِد ولم یُولدْ      
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 :نمونه ای از صرف فعل معتلّ مثال

 مضارع منصوب أمر بالالم و مخاطب مضارعٌ ماضٍ 

  وَقَفَ

  وَقَفا

 وَقَفوا

  یَقِفُ

  یَقِفانِ

 یَقِفونَ

  لِیَقِفْ

  لِیَقِفا

 لِیَقِفوا

  لَنْ یَقِفَ

  لَنْ یَقِفا

 لَنْ یَقِفوا

  وَقَفَتْ

  وَقَفَتا

 وَقَفْنَ

  تَقِفُ

  تَقِفانِ

 یَقِفْنَ

  لِتَقِفْ

  لِتَقِفا

 لِیَقِفْنَ

  لن تَقِفَ

  لن تَقِفا

 لن یَقِفْنَ

  وَقَفْتَ

  وَقَفْتُما 

 وَقَفْتُم

  تَقِفُ

  تَقِفانِ

 تَقِفونَ

  قِفْ

  قِفا

 قِفوا

  لن تَقِفَ

  لن تَقِفا

 لن تَقِفوا

  وَقَفْتِ

  وَقَفْتُما

 وَقَفْتُنَّ

  تَقِفینَ

  تَقِفانِ

 تَقِفْنَ

  قِفى

  قِفا

 قِفْنَ

  لن تَقِفى

  لن تَقِفا

 لن تَقِفْنَ

  وَقَفْتُ

 وَقَفْنا

  أقِفُ

 نَقِفُ

  لِأقِفْ

 لِنَقِفْ

  لن أقِفَ

 لن نَقِفَ

  در فعل ماضی و مضارع معتلّ مثال چه اعاللی صورت گرفته است؟  - 1

  .صیغه ی ماضی هیچ اعاللی صورت نگرفته است 14در هر 

  .ی مضارع حرف علّه حذف شده استصیغه  14امّا در هر 
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 :به چند نمونه از تبدیل ماضی به مضارع دقّت کنید

  )وَصَفَ، یَصِفُ(   )وَعَدَ، یَعِدُ(  )وَهَبَ، یَهَبُ(           )وَضَعَ، یَضَعُ(  )وَجَدَ، یَجِدُ(       ) وَصَلَ، یَصِلُ( 

  اکمل الجدول:اختبر نفسک

  مضارع مجهول  ماضی مجهول  امر للمخاطب  مجزوم  مضارع  

            وَجَدَـــِ

            ولدَـــِ

            وسعَ ـــِ

            وضَع ــِ

            وقعَ ـــِ

            )واگذاشت(وذرـــَ
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  :فعل معتل اجوف
  .قَالَ بر وزن فَعَلَ و یَقُولُ بر وزن یَفْعُلُ است       قالَ و یَقولُ بر چه وزنی هستند؟
  .قَوَلَ یَقْوُلُ  بوده استدر حقیقت قالَ یقولُ به صورت 

  یَقُولُ    یَقْوُلُ                         قَالَ    قَوَلَ  
  به علت التقاء ساکنین   چرا حرف علّه بعضی جاها حذف شده است؟

هرگاه دو حرف ساکن کنار هم باشند، در اصطالح می گویند التقاء ساکنین شده است در چنین حـالتی حـرف   

  قُلْنَ   قاْلْنَ                            .شودعلّه ساکن حذف می 

  یَقُلْنَ    یَقُوْلْنَ                                            

  قُلْ    قُوْلْ                                           
  

  إعالل

               .گفته می شود» اعالل « به تغییرات فعل معتلّ 
    .وَ اعالل شده و به باعَ ، نَهَی و دعا تبدیل شده اندمثالً بَیَعَ ، نَهَىَ و دَعَ

  دَعَا     نَهَی         دَعَوَ    بَاعَ              نَهَىَ    بَیَعَ  

  »رفع بیماری«اعالل در لغت یعنی چه؟اعالل در لغت یعنی 
  :انواع اعالل

  یدعُوُـــ یدعُو:اعالل باالسکان -1
  بیعَ  ـــ باعَ:اعالل بالقلب -2
  وَقَفَ ـــ یقِفُ :اعالل بالحذف  -3
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  :توجه

  قَوَلَ ــ قالَ   سیرَ ـ سارَ   دعوَ ـ دعا  هدیَ ـ هدَی  : واو ویاء متحرک ماقبل مفتوح تبدیل به الف می شود -1

  :ساکنین حرف علّه حذف می شود به بعدبه دلیل التقاء)جمع مؤنث غائب (درماضی أجوف ازصیغه غائبات -2

  قُلن    بِعنَ             

  :باشدفاء الفعل ماضی از صیغه جمع مونث غائب مضموم می شود) یقوُلُ(اگر مضارع اجوف بر وزن یفعُلُ -3

  قُلنَ             

  :شود می مکسور غائب مونث جمع ازصیغه ماضی باشدفاءالفعل)یخوَفُ(یایفعَلُ)یبیِعُ(یفعِلُ بروزن اجوف اگرمضارع -4

  نَخِف-بِعنَ            

   حذف علّه دلیل التقاء ساکنین حرف مضارع أجوف در دو صیغه جمع مؤنث غائب وجمع مؤنث مخاطب به- 5

  )تقُلنَ- یقلنَ(می شود   

  :ضمه وکسره بر واو ویاءثقیل وسنگین است لذا به ماقبل انتقال داده می شود یا ساقط می گردد-6

  خیفَیهدِی       خُوِفَقِیلَ           یهدِیُقُوِلَ   یبِیْعُ       یَقُوْلُ         یبْیِعُیَقْوُلُ   

  ی آن ها حذف می شود فعل های اجوف بدون ضمیر بارز،هرگاه مجزوم شوند،حرف علّه -7

  لم تعشْ        لم أعشْ =تعیشُ +لم یَفُزْ          لم =یفوزُ+لم یبِعْ        لم=یَبِیعُ+لم یعُدْ      لم=یعودُ+لم      

آنها مفتوح مـی   مجزوم،فاءالفعل ومضارع است،درامر»الف«آنهادارای مضارع که»یخاف-خاف«مانند علهاییف -8
  )    مجزوم(لم یَخَفْ -)امر(خَف:  باشد

  أقوَمَ ـ أقامَ  إستقوَمَ ـ إستَقامَ:  فعل ماضی اجوف در باب افعال واستفعال حرف علّه به الف تبدیل می شود -9

  :باب افعال واستفعال حرف علّه به یاء تبدیل می شود فعل مضارع اجوف در -10

  یُقْومُ ـــ یقیمُ                    یَستقوِمُ ــــ یَستَقیمُ         
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 :نمونه ای از صرف فعل معتلّ أجوف

ــالالم و   مضارعٌ ماضٍ صیغۀ  ــرٌ  بــ أمــ

 مخاطب

 مضارعٌ منصوب

  لِلغائب

  للغائبَینِ

 للغائبینَ

  هو قالَ 

  هُما قاال

 قالوا هم

  یَقولُ

  یَقُوالنِ

 یَقُولونَ

  لِیَقُلْ

  لِیَقوال

 لِیَقولوا

  لَن یَقولَ

  لَن یَقوال

 لَن یَقولوا

  للغائبۀ

  للغائبتَینِ

 للغائبات

  هى قالَتْ

  هُما قالَتا

 هنَّ قُلْنَ

  تَقُولُ

  تَقُوالن ِ

 یَقُلْنَ

  لِتَقُلْ

  لِتَقوال

 لِیَقُلْنَ

  لَن تَقولَ

  لن تَقوال

 لن یَقُلْنَ

  للمخاطَب

  للمخاطبَینِ

 للمخاطبینَ

  أنتَ قُلْتَ

  أنتما قُلْتُما

 أنتم قُلْتُم

  تَقُولُ

  تَقُوالنِ

 تَقُولونَ

  قُلْ

  قُولَا

 قُولُوا

  لن تَقولَ

  لن تَقوال

 لن تَقولوا

  للمخاطبۀ

  للمخاطبتَینِ

 للمخاطبات

  أنتِ قُلْتِ

  أنتما قُلْتُما

 أنتنّ قُلْتُنَّ

  تَقُولِینَ 

  تَقُوالنِ

 تَقُلْنَ 

  قُولِى

  قُوال

 قُلْنَ

  لىلن تَقو

  لن تَقوال

 لن تَقُلْنَ

  للمتکلّم وحده

للمتکلّم مع الغیر

  أنا قُلْتُ

 نحن قُلْنا 

  أقُولُ

 نَقُولُ

  لِأقُلْ

 لِنَقُلْ

  لن أقولَ

 لن نَقولَ

  

  



 محمدرضا مقصودی       :مؤلّف            )1- 2-3(عربی         )                    دوره دبیرستان(قواعد عربی          
 

85 

 

  :اِختبر نفسک 

  عیّن الفعل المعتل والفعل الصحیح ونوعه؟-1

  ، دَلَّ ، بَثَّ  ،جَعَلَ، عَمِلَ، قَرُبَ، کان ، دار ،وصل، یسر، بیع، هدی، رمی، وجد، عاذأکَلَ،  سَألَ، قَرَأ،قَلَّ 

  : فعل صحیح -جواب

  :    فعل معتل -جواب

  (........)،    تهبونَ(.......)،      تصفنَ(.........)،       یدَعونَ(........)یقفُ:             عیّن مادۀ االفعال التالیۀ- 2

  : فراغ بالفعل الماضیامالال- 3

  )باع.......... (أنا)             عاد.........(هی )                  سار...........(- .........أنت    

  :عرّب االفعال التالیۀ-4

  ...   )........- (  ........گفتید..........  )   - (..........حرکت کردند( ..........  )  رستگار شدیم(  ........  ) گفتم

  :امال الفراغ بالضمیر المناسب-5

  تابا .............بعتُم          ............ عُدنَ      ...........فُزنا         ..........       

  خَفنَ............نِلن         ..............قُلتما       ..........ساروا      ...........      

  :المضارعامال الفراغ بالفعل - 6

  ) قال ـــُ...........(هم )        الق ــِ..........(- ..........هما)    باع ــِ..........(هم )  جالَ ــُـ.............(هی    
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  :مجزوم کنید-7

  ...........) - تعیشُ.............)     ( - تفوزُ............)      ( -یبیعَ.............)        ( - یعودُ(   

  ..............)- تنام................)       (- تنال.............)     (-نسیرُ...........)     ( - نتوب(   

  :صُغ االمر -8

  (............)  تعُدنَ(..........)        تعودان (............)       تبیعان (............)        تعودُ  

  (.............)تنامُ(.............)          تنال (..............)     تسیرونَ(..........)      تبِعن   

  :صُغ مبنی للمجهول - 9

  (               ) یَبیعُ(              )          یقولُ(             )                باع(            )    قال

  

 اَلدرسُ الْاوّل/        کارگاه ترجمه

  . زمان، صیغه، الزم و متعدّی بودن توجّه کنیم: به ویژگی فعل از قبیل - 1
  .پاره ای از افعال با حروف جرّ خاصّی به کا ر می روند - 2

 : باید توجّه کنیم که گاهی به ترجمه ی این حروف نیازی نیست؛ مانند   

  .گرفت: احساس کرد،     أخَذَ بـ : ،     شَعَرَ بـ جستجو کرد: تصمیم گرفت،     بَحَثَ عن: عَزَمَ عَلی   
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 الدرس الثانی                                                                                                        

  فعل معتلّ چه نوع فعلی است؟

  وَعَدَ         قَالَ       هَدَی.  فعل معتلّ فعلی است که در حروف اصلی آن از حروف علّه باشد

  رَضِىَ: ناقص -3     رَاحَ   : أجوف-2    وَصَلَ: مثال    -1:    تفعل معتل سه نوع اس

  :   معتل ناقص
  ناقص یائی - 2ناقص واوی         - 1                   

  فعِلَ-2فعَلَ         -1:    دووزن می باشد فعل ناقص دارای 

  :مانند.است»یاء»«واو«در آخر فعل های ناقص همیشه قلب شده یا تبدیل یافته ی » الف« -1

  هدَیَ ـــ هدَی   دعَوَـــ دعا                                               

جمع مـذکر غائـب حـرف علّـه      واوتانیث و ء تاهنگام برخورد حرف علّه به  فَعَلَفعل ماضی ناقص وزن  -2

  هدتا -هدت -دعتا                   هدوا -دعت -دعوا      :    مانند.حذف می شود

        :     ماننـد .جمع مذکر غائب حرف علّه می شـود  واوهنگام برخوردحرف علّه به  فَعِلَفعل ماضی ناقص وزن  -3

  رضوا   نسُوا    خشُوا       

  .فعل ماضی ناقص از جمع مونث غائب به بعد اعالل ندارد - 3

  .تبدیل می شود»واو«به ...نوشته شود،در تثنیه و»الف«اگر حرف عله در ماضی به شکل  - 4

  :مانند.تبدیل می شود»یاء«به ...نوشته شود،در تثنیه و»ی«اگر حرف عله در ماضی به شکل  - 5

  ....هَدَینَ     و              هدَیا                                  
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 .در درس دوم با صرف فعل معتلّ ناقص آشنا می شویم

مضارعٌ منصوبٌ أمرٌ باللّام و مخاطب فعلٌ مضارعٌ  فعلٌ ماضٍ )دَعَوَ(صیغۀ

  للغائب

  للغائبَینِ

 للغائبین

  دَعَا

  دَعَوَا

 دَعَوْا

  یَدْعُو

  یَدْعُوَانِ

 یَدْعُونَ

  لِیَدْعُ

  لِیَدْعُوَا

 لِیَدْعُوا

  لَنْ یَدْعُوَ

  لن یَدعُوَا

 لن یَدعُوا

  للغائبۀ

  للغائبتَینِ

 للغائبات

  دَعَتْ

  دَعَتا

 دَعَوْنَ

  تَدْعُو

  تَدْعُوانِ

 یَدْعُونَ

  لِتَدْعُ

  لِتَدْعُوَا

 لِیَدْعُونَ

  لن تَدعُوَ

  لن تَدعُوَا

 لن یَدعُونَ

  للمخاطَب

  للمخاطبَینِ

 للمخاطبینَ

  دَعَوْتَ

  دَعَوْتُما 

 دَعَوْتُم

  تَدْعُو

  تَدْعُوانِ

 تَدْعُونَ

  اُدْعُ

  اُدْعُوَا

 اُدْعُوا

  لن تَدعُوَ

  لن تَدعُوَا

 لن تَدْعُوا

  للمخاطبۀ

  للمخاطبتَینِ

 للمخاطبات

  دَعَوْتِ

  دَعَوْتُما

 دَعَوْتُنَّ

  تَدْعِینَ

  تَدْعُوانِ

 تَدْعُونَ

  اُدْعِى

  اُدْعُوَا

 اُدْعُونَ

  لن تَدْعِى

  لن تَدعُوَا

 تَدعُونَلن 

  للمتکلّم وحده 

 للمتکلّم مع الغیر

  دَعَوْتُ

 دَعَوْنا 

  أدْعُو

 نَدْعُو

  لِأدْعُ

 لِنَدْعُ

  لن أدعُوَ

 لن نَدعُوَ
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مضارعٌ منصوبٌ أمرٌ باللّام و مخاطب فعلٌ مضارعٌ  فعلٌ ماضٍ )هَدَیَ(صیغۀ

  للغائب

  للغائبَینِ

 للغائبین

  هدَی

  هدَیا

 هدوا

  یَهدِی

  یَهدِیان

 یَهدون

  لِیَهدِ

  لِیَهدیا

 لِیَهدوا

  لَنْ یَهدیَ

  لن یَهدیا

 لن یَهدوا

  للغائبۀ

  للغائبتَینِ

 للغائبات

  هدَتْ

  هدتا

 هدَینَ

  تَهدی

  تَهدیانِ

 یَهدینَ

  لِتَهدِ

  لِتَهدیَا

 لِیهدینَ

  لن تَهدیَ

  لن تَهدیا

 لن یهدینَ

  للمخاطَب

  للمخاطبَینِ

 للمخاطبینَ

  هدیْتَ

  هَدَیتُما 

 هدَیتُم

  تَهدی

  تَهدِیانِ

 تَهدونَ

  إهدِ

  إهدیا

 إهدوا

  لن تَهدیَ

  لن تَهدیا

 لن تَهدوا

  للمخاطبۀ

  للمخاطبتَینِ

 للمخاطبات

  هدَیتِ

  هدَیتُما

 هدَیتُنَّ

  تَهدِینَ

  تَهدِیانِ

 تَهدِینَ

  إهدی

  إهدیا

 إهدینَ

  لن تَهدی

  لن تَهدیا

 لن تَهدینَ

  للمتکلّم وحده 

 للمتکلّم مع الغیر

  هدیتُ

 هَدیْنا 

  أهدِی

 نَهدِی

  لِأهدِ

 لِنَهدِ

  لن أهدیَ

 لن نَهدیَ
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مضارعٌ منصوبٌ أمرٌ باللّام و مخاطب فعلٌ مضارعٌ  فعلٌ ماضٍ )نَسِیَ(صیغۀ

  للغائب
  للغائبَینِ
 للغائبین

  نَسِیَ
  نَسِیا
 نسُوا

  یَنسَی
  یَنسَیان
 یَنسَون

  لیَنسَ
  لیَنسَیا
 لیَنسَون

  لن ینسَی
  لن ینسیا
 لن ینسوا

  للغائبۀ
  للغائبتَینِ
 للغائبات

  نَسِیَتْ
  نَسِیَتا
 نَسِینَ

  تنسَی
  تنسَیان
 یَنسَین

  لتنسَ 
  لتنسَیا 
 لیَنسَین

  لن ینسَی
  لن ینسَیا
 لن ینسَین

  للمخاطَب
  للمخاطبَینِ
 للمخاطبینَ

  نَسِیتَ
  نَسِیتما
  نَسِیتم

 

  تنسَی
  تَنسَیان
  تنسَون

 

  إنسَ
  إنسیا
  إنسَوا

 

  لن تنسَی
  لن تنسیا
  لن تنسوا

 
  للمخاطبۀ

  للمخاطبتَینِ
 للمخاطبات

  نَسِیتِ
  نَسِیتما
 نَسِیتنّ

  تنسَینَ
  تنسَیان
 تنسَینِ

  إنسَینَ
  إنسَیا
 إنسَینَ

  لن تنسَی
  لن نتسَیا
 لن تنسَین

  للمتکلّم وحده 
 للمتکلّم مع الغیر

  نَسِیتُ
 نَسِینا

  أنسَی
 ننسَی

  ألنسَ
 لننسَ

  لن أنسَی
 لن ننسَی

 یدعو -دعا -دعو: مضارع واو بر می گردد   مانند فعلهای که ناقص واوی هستند در- - 6

  یهدِی-هدی: فعلهای که ناقص یایی هستند در مضارع یاء بر می گردد    مانند - 7

  :مانند.ضمه واو ماقبل مضموم ونیز ضمه یاء مضموم ماقبل مکسور حذف می شود - 8

  یرمیُ ـــ یَرمِی        یَدعُوُـــ یدعُو                یکفِیُ ـــ یکفِی                       
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  رجَوَــ رجَا                       .   می نویسیم )ا(باشد آن را به شکل» واو« درفعل ناقص اگر حرف-9

  یَ ــ هدَیهد                     .می نویسیم »ی«باشد آن را به شکل» ی«درفعل ناقص اگر حرف  -11

  .فعل مضارع ناقص حرف عله حذف می شود) 10-9-3( صیغه های -12

  یهدون  یدعون            تهدون    تدعون                 تهدین     تدعینَ                    

مخاطبات،مخاطبین بریک وزن می )12- 9(غائبات وغائبین ، )6- 3(صیغه  یفعُلُ در فعلهای ناقص بروزن- 13

  )تدعون -تدعون)              (تدعون -نیدعو(           .  باشد

  .مخاطبۀ ومخاطبات مثل هم می شود)12-10(بروزن یفعِلُ ،یفعَلُ باشد در صیغه های ناقص اگرفعلهای -14

  تهدین         تنسَین تنسَینَ -تهدین                   

مـی شـود بـه دلیـل التقـاء      بدون ضمیر بارز ،هرگاه مجزوم شوند،حرف علّه از آخرآنها حذف  ناقص فعل-15

  لم نتلُ+نتلو+لم   لم تمشِ      =تمشی+لم        لم یدعُ    =یدعو+لم       لم یهدِ  =یهدِی+لم   ساکنین

  می باشد لذا درصیغه  » فَعِلَ«چون وزن ماضی آن ینسَی   -یخشَی     نسِیَ-یرضَی    خشِیَ-رَضِیَ فعلهای-16

مضـارع آنهـا   » مذکرغائب ومخاطب  ومفـرد مؤنـث مخاطـب    جمع«آنها و»مذکرغائب درفعل ماضیجمع «

  تخشَینَ-تَخشَونَ-یَخشَونَ-خَشُوا:   حرف علّه حذف می شود

    .   حرکت عین الفعل مفتوح می باشد»ینسَی-یخشَی  نسِیَ-یرضَی خشِیَ-رَضِیَ« های مضارع فعلهای صیغه -17

ماضـی مجردخودصـرف مـی     ،همانند فعلهایاِستَراحَ،اِستَقامَ،إهتدَی،انقضَیداز قبیل؛مزی ازفعلهای بسیاری -18

  .شوند
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ضـمیرمخاطبۀحرف علّـه مـی     یـاء جمـع مـذکر و  واومضارع ناقص هنگام برخوردحرف علّـه بـه    فعل -19

  تنسَینَ -تهدین  -تدعین     تنسَون       -تهدون  -ینسَون       تدعونَ  -یهدون  -یدعون   :مانند.شود

ماننـد یکـدیگر مـی     مخاطبینَ ومخاطبـات ودوصیغه  غائبین وغائباتمضارع ناقص واوی دوصیغه  فعل -20

  تدعون -یدعونَ          یدعونَ             تدعون                  :باشند

  :مانند یگدیگر می باشند مخاطبۀ ومخاطباتمضارع ناقص یائی دوصیغه  فعل -21

  تنسَینَ–تهدینَ               تنسَین  –تهدینَ                    

  أن یدعوَ:مانند.منصوب به حذف حرف عله نداریم -22

  :طریقه مجزوم کردن فعل مضارع-23

  الیذهبْ:  تبدیل ضمه به سکون:الف

  التذهبوا:   حذف نون اعراب -ب

  التدْعُ     التهدِ  :  حذف حرف علّه در صیغه های بدون ضمیر بارز -ج

  :طریقه مجهول کردن اجوف وناقص -24

  :تبدیل شود یاءماضی اجوف وناقص حرف علّه به -الف

  قال ـــ قیلَ             دعوَ ـــ دُعِیَ                هدَی ـــ هُدِیَ           

  :تبدیل شود الفمضارع اجوف وناقص حرف علّه به  -ب

  یُهدَی  یدعُو ـــ یُدعا        یهدِی ـــ     یقُولُ ــــ یُقالُ           یبیعُ ـــ یُباعُ               
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  شده است؟»  یَرَی« به صورت » رأی « چرا مضارعِ  -25

  .گفته می شود یَرْأی، یَرَیاستثناست و برای راحتیِ تلفّظ به جای  رأی ، یَرَیاین نکته درفعل 

  شودـــ رَ میامر تری  -26

 :اختبر نفسک

  :امال الفراغ بالضمیر المناسب -1
  .      دعَونا........رمَوا           .........            هدیتُم .......... 
  هدتا........دعونَ           .                 ........ تلَوْنَ..........  

  :امالالفراغ بالصیغه المناسب -2
  ) رمَی..........(نحن )           دعا............(أنتِ )               تال........(هم    
  )نهی...........(أنا)           جری..........(هی )           هدَی..........(أنتم   
  :ترجم االفعال-3
  (.................)یهدُون(................)                 یرجُو(...............)             یمشونَ   
  )(.................یدعونَ(.................)                یجری(.................)          یرمینَ    
  
  :عرّب العبارات التالیه-4

  آیا خدایت را با اخالص می خوانی؟    

  ربّکِ باخالصٍ.............. هل              ربّکَ باخالصٍ                         ............... هل          

  .      شما قرآن راتالوت می کنید

  القرآن........... أنتما         القرآنَ         ............ القرآنَ             أنتنّ.......... أنتم        
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  .آنان به خدای خود امید دارند

  ....ربّ)....... اولئک(هنّ....          ربّ..........(...........)ربّهم         هما )........ اولئک(هم       

  . مؤمنان،گمراهان را هدایت می کنند

  الضّالینَ........... المؤمنان     الضّالینَ                        ...... المؤمنون    

  الضالین ........ المؤمنتان    الضالینَ                      ..........المؤمناتُ   

  ضّالینال)المؤمنتان(المؤمناتُ.......... الضّالین             ) المؤمنان(المؤمنون..........   

  :مجزوم کنید- 5

، (...........)، یدعونَ(........)، یخشَی(..........)، ینسَی(..........)، یرضَی(.........)، نتلُو(..........)تمشی

  (............)یهدینَ

  :االمر فعل صُغ-6

  .........)-(........،تهدینَ(.........)تدعونَ،(...........)،تخشَی(..........)،تنسَی(........)،یرضَی(..........)،نتلُو(.......)تمشی
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  :أکمل الجداول - 7

مضارعٌ منصوبٌ أمرٌ باللّام و مخاطب فعلٌ مضارعٌ  فعلٌ ماضٍ )تلَوَ(صیغۀ   

  للغائب

  للغائبَینِ

 للغائبین

    

  للغائبۀ

  للغائبتَینِ

 للغائبات

    

  للمخاطَب

  للمخاطبَینِ

 للمخاطبینَ

    

  للمخاطبۀ

  للمخاطبتَینِ

 للمخاطبات

    

  للمتکلّم وحده 

 للمتکلّم مع الغیر
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مضارعٌ منصوبٌ أمرٌ باللّام و مخاطب فعلٌ مضارعٌ  فعلٌ ماضٍ )رمَیَ(صیغۀ

  للغائب

  للغائبَینِ

 للغائبین

    

  للغائبۀ

  للغائبتَینِ

 للغائبات

    

  للمخاطَب

  للمخاطبَینِ

 للمخاطبینَ

    

  للمخاطبۀ

  للمخاطبتَینِ

 للمخاطبات

    

  للمتکلّم وحده 

 للمتکلّم مع الغیر
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مضارعٌ منصوبٌ أمرٌ باللّام و مخاطب فعلٌ مضارعٌ  فعلٌ ماضٍ )خشِیَ(صیغۀ

  للغائب

  للغائبَینِ

 للغائبین

    

  للغائبۀ

  للغائبتَینِ

 للغائبات

    

  للمخاطَب

  للمخاطبَینِ

 للمخاطبینَ

    

  للمخاطبۀ

  للمخاطبتَینِ

 للمخاطبات

    

  للمتکلّم وحده 

 للمتکلّم مع الغیر
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 نىاَلدرسُ الثا                                                              کار گاه ترجمه

  ...رَزَقَ، زادَ، أعطَی ، جَعَلَ : پاره ای افعال در زبان عربی دو مفعول می گیرند- 1

و دیگری بدون عالمت و » را «هنگام ترجمه به فارسی دقّت کینم که معموالً یکی از دو مفعول با عالمت - 2

  : یا همراه حرف متمم می آید

  !  خدایا به من صبر جمیل را  ارزانی بدار! = الصّبرَ الْجمیلقنى إلهى ارْزُ

  .ر دادمتو را بر اسرار  خویش امین قرا= جَعَلتُک أمیناً علی أسرارى 

  :مفعول در زبان عربی، گاهی در ترجمه ی فارسی، همراه حرف متمّم به کار می رود- 3

  .به او پاسخ داد    : أجابَهُ        .به خانه رسیدم    :  بلغتُ الْمنزلَ

  .به هدف خود رسید  : نال غایتَهُ      !با مشرکان جهاد کن  :   جاهِد الْمشرکینَ

  .نزد او آمد    : جاءَهُ      .از معلّم پرسیدم    :سألتُ الْمعلّمَ
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  الدرس الثالث
  

  یهفالمفعول المطلق                     المفعول                            

  

  .دانش آموزان به معلّم خود حتماً احترام نهادند.                      اِحْتَرَمَ الطلّابُ معلِّمَهُم احتراماً

  .توبه کننده  از گناه خودقطعاً آمرزش خواست.                    مِن ذَنْبِهِ استغفاراًاِسْتَغْفَرَ التائبُ 

  .مجید به دوستش به خوبی آموزش می دهد.                      یُعَلِّمُ مجیدٌ صدیقَهُ تعلیماً جَیداً

  .س خود مانند امیدواران تالش می کنددانش آموز در در.          درسِهِ اجتهادَ اآلمِلینَفى یَجتَهِدُ التلمیذُ 

و اگر این دو کلمه .در جمله دوم، مفعول مطلق تأکیدی نامیده می شوند» استغفاراً«در جمله اوّل و  »احتراماً«

  .را برداریم؛ فقط تأکیدِ جمله را برداشته ایم

  .آموزان به معلم خود احترام نهادنددانش :    معنی این جمله چنین است.          اِحْتَرَمَ الطلّابُ مُعَلِّمَهُم

  

  .دَرسِهِ اجتهادَ اآلملینَفى یجتهد التلمیذُ .                یُعَلِّمُ مجیدٌ صدیقَهُ تعلیماً جَیداً

  .در این دو مثال، مفعول مطلق نوعی نامیده می شوند تعلیماً و اجتهاداً

  .طلق نوعی نامیده می شودهرگاه مفعول مطلق دارای صفت یا مضاف الیه باشد؛ مفعول م

  :تعریف مفعول مطلق

  .مفعول مطلق مصدری منصوب از جنس فعل جمله است که برای تأکید و بیان نوع فعل به کار می رود

 گزینه درست برای جای خالی کدام است؟
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  )مکالمۀً -تکلیماً –تکلّماً  (........کَلَّمَ اللّهُ موسی

  .جمله باشد چون مفعول مطلق باید مصدرِ فعلِ همان

  .لَعِبْنا کثیراً .              گاهی صفت، جانشین خودِ مفعول مطلق می شود  :نکته

   

  .لَعِبْنا لَعِباً کثیراً .            بوده است» لَعِبْنا لَعِباً کثیراً«در اصل » لَعِبْنا کثیراً«مثالً 
  

 .همه این کلمات می توانند مفعول مطلق باشند: تذکّر

سَمْعاً (، )شُکْراًَ(، )حتماً(، )عَفْواً(، ) پناه بر خدا: مَعاذَ اللّهِ(، )جِدّاً(، )همچنین: أیضاً(، ) به راستی : حقّاً (، )صَبْراً (

  )مهلت بده، آهسته: مَهْالً(، )حتماً(،)حَمْداً لِلّه(، ) خدا پاک است: سبحانَ اللّهِ (، )و طاعۀً

  شُکْراً به جای أشْکُرُ  شُکْراً: مثالً. در جمله می آینداین مصدرها به تنهایی و بدون فعلِ خود، 

  :مصادر مجرد 

  ذهاباً        عاش  ـــ عیشاً       قالَ ـــ قوالً      لعِبَ ـــ لعباً-فَتَحَ ـــ فتحاً              ذهبَ ــ

  ــــ عَجباً  رأۀً         عجبَخرجَ ـــ خروجاً        جلسّ ـــ جلوساً      نظرَ ـــ نظراً           قرَأ ــ ق

  یهفمفعول 

  .یه یا ظرف زمان و مکان گفته می شودفبه کلماتی که زمان یا مکان وقوع فعل را نشان می دهند مفعولٌ 

  .یه بکار روندفهمه این کلمات می توانند به عنوان مفعولٌ 
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، وَسَطَ، صَباحاً، ظُهراً، مَساءً، لَیالً، اَلیومَ، أمْسِ )پشت( قَبْلَ، وَراءَ أمامَ، تَحتَ، خَلفَ، جَنْبَ، عِنْدَ، بَیْنَ، فَوْقَ، بَعْدَ، 

( ، اآلنَ، حـینَ  )چپ(، یَسارَ )راست(، یَمینَ )هرگاه(، إذا )هرگاه(، لمّا)شبانگاه(، نَهاراً، عِشاءً )فردا(، غَداً)دیروز(

  .، لَیلَ، یومَ، لحظۀَ، سَنَۀَ) اینجا(، هُنا ) وقتی که

  یه را چنین نامیده اند؟فعولٌ چرا مف

را «فى» به عبارت دیگر زیرا برای معنی کردن می توا ن حرف . است« فى» زیرا معنای آنها در اصل همراه با 

  .یه در جمله فرض کردفقبل از مفعولٌ 

  "در شب برگشتیم    "المساء               یعنی فىعُدْنا :  مساءًَ عُدْنا

  :توجه

  هر گاه: هر جا    مَتَی : أینَ ، أینَما   :یه واقع می شوندفنیز مفعولٌ گاهی این کلمات -1

  .ـ معموالً بعد از ظرف مضاف الیه می آید2

  .قرار بگیرند.....می توانند در نقش فاعل، مفعول به ،مبتداء وخبرو.... کلمات الیوم ،اللیل،النهارو  -3

  :اختبر نفسک

  ) :بیانی–تاکیدی (امال الفراغ بالمفعول المطلق-الف

  ....................)                          - .............(............  تتوکّل المؤمنۀُ علی اهللا- 1

  ................)     -............... -...........(.................یستغفرُ التائبُ من ذنوبه- 2
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  ......................) -.......... (................البخیلُ فی الدّنیایعیشُ - 3

      :امال الفراغ بالفعل والمفعول المطلق نوعی - ب

 )فتحَ(مبیناً   ....... إنّا فتحنا لک - 1

 )قال ــُ  فعل امر(سدیداً.....    ........ یا ایها الذین آمنوا إتّقوا اهللا و - 2

  )          أحسَنَ(الصادقینَ ......الی الفقراءِ ......أنا  - 3

  :عیّن المفعول المطلق ثم ترجم العبارات--ج  

  . اِسْتَغْفَرَ التائبُ مِن ذَنْبِهِ استغفاراًکامالً  -1       

  !َاجتهاداً کثیرا دروسِهمِفىیَجتَهِدُالتالمیذُ -2       

  .  لَعِبْنا لَعِباً کثیراً   .لَعِبْنا کثیراً  -3       

  .  حمداً هللا - 4      

  . صبراً علی الشدائد - 5      

  فاصبر صبراً جمیالً      -6     

  :فی االیات التالیۀ» ذکراً«عیّن إعراب  -د

 قد أنزل اهللاُ الیکم ذکراً - 1

 وقد آتَیناک من لدُنّا ذکراً - 2
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 اُذکروا اهللا ذکراً کثیراً  - 3

  :العبارات التّالیۀعیّن المفعول فیه فی :م

 .الیومَ اکملتُ لکم دینکُم - 1

 وهو الّذی خلَقَ اللّیلَ والنّهارَ - 2

 إنّی دعَوتُ قومی لیالً ونهاراً - 3

  .إنّ یومَ الفصلِ میقاتهم أجمعینَ - 4

  اَلدرسُ الثالثُ/      کار گاه ترجمه
  .فاعل یا مفعول آنجمله دارد نه » فعلِ«در ترجمه ی مفعول مطلق دقّت کنیم که این کلمه، نظر به -1
مفعول مطلق در زبان فارسی از جمله ی قیدها به شمار می رود، و در ترجمه ی آن به نحو ذیل عمل مـی  -2

  :کنیم
 .استفاده می کنیم... کامالً، حتماً، قطعاً، بی شک و : در مفعول مطلق تأکیدی از قیود تأکیدی چون -الف

. بهره  می گیریم...... به نیکی، بسیار، سخت، همچون، مانندِ و  :در مفعول مطلق نوعی از قیود بیانی مانند -ب
  .در  این نوع مفعول مطلق دقّت کنیم که از ترجمه ی این مصادر منصوب به صورت مفعول بپرهیزیم

  

  :عیّن المفعول المطلق ونوعه ثمّ ترجم العبارات

  فاصْبِر صبراً جمیالً      - 2کلّم اهللا موسی تکلیماً                                   - 1

  ومن یُطِع اهللاَ ورسولَه فقد فاز فوزاً عظیماً - 3

  اِعْملْ عملَ من یعلمُ أنّ اهللاَ مجازیه بإساءَتهِ واحسانِه- 4  
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  الدرس الرابع
 حال                                                                                                

  :آشنا می شوید» حال«در این درس با 

  .آمد شادمانپسر، .                   هوَ مسرورٌجاءَ الولدُ و .                         مسروراًجاءَ الولدُ 

  .  می گویند »قید حالت«در دستور زبان فارسی به حال . حال هستندکلمات مشخص شده، 

 .کلمه ای یا جمله ای است که حالت فاعل، مفعول و یا جزء دیگری از جمله را بیان می کند» حال«

  :مثالً در این عبارت 
  .مرد با پشیمانی بازگشت.    رَجَعَ الرَّجُلُ نادماً

  .می دهدحالت فاعل را نشان » نادماً « کلمه 
  

 .علی الفرس  راکباً    إلی المزرعۀِ   الفلّاحُذهب 

  صاحب حال یا ذوالحال      حال

 .ضاحکاًلَعِبَ الطفلُ 

  :مثالًدراین جمله است) ــً ،ین،اتٍ(ومنصوب) اسم فاعل،اسم مفعول،صفت مشبهۀ(حال معموالًاسمی نکِره مشتق
پس ضاحکاً نکِره، . است و عالمت تنوین نصب دارد  )اسم فاعل(مشتق . ضاحکاً نکِره است چون تنوین دارد

  جمله  -2مفرد                -1  :حال                    .مشتق و منصوب است
  .امّا گاهی هم به صورت جمله می آید. حال در اصل باید مفرد، یعنی غیر جمله باشد 

  :جمله حالیه
ای پس از یک اسم معرفه بیاید که از لحاظ  اصلی آن،جملههرگاه پس ازکامل شدن معنای جمله وآمدن ارکان 

  :مانند.می باشد» جمله حالیه«ی قبل مرتبط باشد،جمله دوم  معنایی با جمله
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  هو یضحکُجاء الطفلُ و             یضحکُجاء الطفلُ 
 .و جمع نیستبه عبارت دیگر، مفرد در مقابل مثنّی . درمقابل جمله است» حال مفرد« اصطالح مفرددر: تذکّر

  .فَرِحَتَینِالسّاحۀِ فىتَلْعَبُ األُختانِ  
  حال مفرد                             

  .فَرِحَاتٍالسّاحۀِ فىتَلْعَبُ التلمیذات 
  فَرِحَۀًالسّاحۀِ فىتَلْعَبُ األُختُ 
  فَرِحَاًالسّاحۀِ فىیلْعَبُ الطفلُ 

  فَرِحَینَالسّاحۀِ فىیلْعَبُ االطفالُ 
  فَرِحَتینِالسّاحۀِ فىیلْعَبُ الطفالن 

  
  )جمله اسمیه.(می نامند» واو حالیّه« این واو را . شروع می شود» و« با ) حال جمله( جمله ی حالیّه 
  .هُما فَرِحَتانِ والسّاحۀِ فىتَلْعَبُ األُختانِ 

  واو حالیّه                           
  .الصحیفۀَ  یَقْرَأ   هوَرَأیتُ عَمّى و .         است» بتدا م« اسمِ بعد از واو در جمله ی حالیّه 

  مبتدا   خبر                                            

  .نیز ظاهر می شود) اسمیّه و فعلیّه(به صورت جمله » حال« 
  »محالً منصوب«حال، جمله ی اسمیّه .        عَمَلِهفى هو یَجْتَهِدُبَدَأ الطالبُ دِراستَهُ و -1

  »محالً منصوب«حال، جمله ی فعلیّه                            .تَکتُبُجَلَسَت الطالبۀُ  -2

  )محالً منصوب(حال، جمله فعلیّه.               قَد کَتَبَتْ دَرْسَهاجَلَسَت الطالبۀُ وَ -3

  حال،تقدیراًمنصوب.                 ىوَحْدسافَرْتُ إلی مکانٍ قریبٍ - 4
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  :توجه
... ) » وَحْـدى «،»وَحْـدَکَ «،»وحـدَهُ « (پیوسته همراه ضمیر به کـار مـی رود   )تنهایی-تنها(» وَحْد«ی کلمه -1

  .است» حال« ونقش آن در جمله
  .در ارتباط می باشد» صاحب حال«ضمیری وجود دارد که با » جمله حالیه« در -2
  .نداریم» ذوالحال«گاهی نیاز به تشخیص »حالیه جمله«در  -3
گاهی فقط مفهوم عبارت است که به ماکمک می کند که تشخیص دهیم که صاحب حـال فاعـل اسـت یـا     -5

  به؛       أرضَعَت االمّ طفلتَهاجائعۀً         أطعمت االمّ طفلتها مشفقۀً علیها مفعول
  .را بپذیرد...ول به ونقش نیست بلکه می تواند فاعل،مفع» ذوالحال« -6
  .حال نکره می باشد وصاحب حال معرفه می باشد -7
  .حال از ارکان اصلی جمله نمی باشد -8
  . حال بعد از یک جمله کامل می آید -9

  :اختبر نفسک
  )ثمّ ترجم العبارات(عیّن الحال ونوعها و صاحبها؟-الف

  .رَجَعَ الرّجالُ نادمینَ-3.           و هوَ مسرورٌجاءَ الولدُ  - 2.                  جاءَ الولدُ غضبانَ- 1

  .السّاحۀِ فَرِحَتَینِفىتَلْعَبُ األُختانِ -5.        عَمَلِهمفىبَدَأ الطّالبُ دِراستَهم و هم یَجْتَهِدونُ  - 4 

  .کَتَبَن دَرْسَهنّجَلَسَت الطالباتُ وَ قَد  - 7.                                   جَلَسَت الطالبتان تَکتُبان- 6

  .ذهب الفلّاحُون  إلی المزرعۀِ راکبینَ علی مراکبهم-9.                         سافَرْتَ إلی مکانٍ قریبٍ وَحْدک- 8

  .     بُعِثَ االنبیاءُ یبشّرونَ - 11.                     هجمنا علی العدوّ ولم یطلعِ الفجرُ  - 10
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  :االعراب-ب
  .  السّاحۀِ و هُما فَرِحَتانِفىنِ تَلْعَبُ األُختا- 1

  :الساحۀ:               فَرِحَتانِ:                                   هُما :                    األُختان
  . رَأیتُ عَمّى و هوَ  یَقْرَأ الصحیفۀَ - 2
  :       الصحیفۀَ:                          أ یَقْرَ                               :هوَ      :                       عَمّ

  :صحّح االخطاء معَ بیان السبب-ج 
  .             نحنُ نستمعُ الی القرآنِ خاشعونَ-2.                                        جاء االنبیاءُ مبشّراً - 1

  .                           خُلِقَ االنسانُ ضعیفٌ-4المؤمناتُ یدخُلنَ الجنّۀَ شاکرۀً                            - 3

  .فبعث اهللا النبیّینَ مبشّرینَ- 6.                                 أعتَصِمُ بحبلِ اهللا خاضعاً- 5

  :عیّن اعراب ما اشیر الیه بخطٍّ -د

  .                    سلطاناًفقد جعلنا لولیّه  مظلوماً قُتلومن - 1

  قرار می دهیم.................. برای ........................ هرکس    
  .         مرضیّۀً راضیۀًارجعی الی ربّک  المطمئنّۀُیاایّتُها النفسُ - 2

  هستی   ........................ ومورد .............. .....در حالیکه ................. به سوی )آرام(ای نفس مطمئن    

  .        السّامیۀللوصول الی الغایات  وهی تسعَیتدرُسُ الطالبۀُ - 3
  

  ...........   به هدفهای واال برسد ........... ..    دانش آموز در حالیکه     
  .علی االرضِ  تمشی ناأکبادُنا بیننا أوالدُوإنّما - 4
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..................                     بر روی )در حالیکه(ما هستند که......... ............. فرزندان ما در )فقط- تنها(ن نیستجز ای   
        کار گاه ترجمه  
  :است...... و ) پیشوند(» با«، » ا«، » ان« عالمت قید حالت در زبان فارسی -1

  .دانش آموز، خندان و با شتاب آمد 

را می نویسیم، آن گاه خود فعل معموالً طبق » درحالی که ، که« حالیه ابتدا عبارت  درترجمه ی جمله های-2

  :الگوی زیرترجمه می شود

  ) باید توجّه داشت که زمان جمله ی حالیّه، متأثّر از زمان جمله ی قبل از خود است( 

  )و یا ماضی ساده ( معادل ماضی بعید در زبان فارسی = ماضی + ماضی  •

  . أشیاءَ کثیرۀً قد عَلَّمَناالْمعلّم و  خَرَجَ

  ).آموخت(معلّم خارج شد در حالی که مطالب بسیاری را به ما آموخته بود  

  معادل ماضی استمراری در زبان فارسی= مضارع + ماضی •

  .معلّم آمد در حالی که به زبان عربی سخن می گفت.           باللّغۀِ الْعربیّۀِ مهى تَتکلّالْمعلّمۀُ و  جاءت

  .باللّغۀِ الْعربیّۀِ تَتکلّمالْمعلّمۀُ  جاءت

  .باللّغۀِ الْعربیّۀِ التَتکلّمالْمعلّمۀُ و  جاءت
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  الدرس الخامس                               
 تمییز

 پ.نام دارد»  تمییز« اِعراب کلمات مشخص شده 

  .این دانش آموز، با ادب تر از آن دانش آموز است               .أدباًهذا الطّالبُ أحسَنُ مِن ذلکَ الطالبِ 

  .ظرف را پر از شیر می کنم                                               . لَبَناًَأملَأ القَدَحَ 

  .اخالق دوستم خوب شد                                         .لْقاًطابَ صَدیقى خُ

  

است که نقش آن رفع ابهـام و روشـن سـاختن    » اسمی نکره، منصوب و جامد« همان طور که می بینید تمییز 
 :به جمله ی زیر دقّت کنید. معنای جمله است

  .یعنی من از تو بیشترم. أنا أکثَرُ مِنْکَ  

  »از چه نظر؟« : شنونده می پرسد با شنیدن این جمله 
  .من از تو شکیبا ترم. أنا أکثَرُ مِنْکَ صبراً .              من از تو داناترم . أنا أکثَرُ مِنْکَ عِلْماً 

   

ترجمه کرد که البتّـه ترجمـه ی تحـت اللفظـی  اسـت و روان      » ....از نظرِ « را با کلمه ی » تمییز « می توان 
  .نیست

  .ماًهوَ أحسَنُ کال
  .او بهتر است از نظر سخن  : تحت اللّفظی

  .سخن او بهتر است    : روان

  :تعریف تمییز

  .تمییز اسمی است معموالً نکره، منصوب و جامد که ابهامِ ماقبل خود را از میان می برد  

  .تمییز ممکن است در اصل مبتدا ،فاعل یا مفعول باشد. تمییز بیشتر اوقات جامد است

  حسُنَ الطالبُ خلقاً:               مییز فعل الزم باشد تمییز دراصل فاعل بودهاگر قبل از ت - 1

  فجّر اهللا االرضَ عیوناً:      است اگر قبل از تمییز فعل متعدی باشد تمییز دراصل مفعول بوده - 2
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  دباًانتَ اکثرُ منّی ا:       اگر قبل از تمییز جمله اسمیه باشد تمییز دراصل مبتداء بوده است - 3

  .می آیند معموالً اسم تفضیل ابهام دارد و بسیاری از تمییزها برای رفع ابهام از اسم تفضیل

    

  تمییز   :شَجاعۀًاسم تفضیل       : أقلُّ .     شجاعت او کمتر است. شَجاعۀً      أقلُّ   هذا 
» أشَرّ« و » أخیَر« تفضیلند و مخفّف بیایند؛ اسم » بدتر« و » بهتر« نیز اگر به معنای » شَرّ« و» خَیر«دو اسم 

 .می شوند و نیاز به رفع ابهام دارند

  .او با ایمان تر است. هو خیرٌ إیماناً
  

.  لذا به تمییز احتیاج دارند. اسم هایی که بر وزن ، حجم، مساحت یا عدد داللت می کنند؛ نیز نوعی ابهام دارند
  ، کیلو ، مَنّ ، متر ، عِشْرونَمثقال، ذرّۀ             : مانند این اسم ها 

  

 .  لَبَناً و سَطْالً   کتاباًو عِشْرینَ     حریراًو مترَینِ   ذَهَباًتَمْلِکُ مثقاالً ى هـ

  تمییز وزن       تمییز مساحت       تمییز عدد       تمییز حجم             
 

  .او مثقالی طال، دو متر ابریشم ، بیست کتاب و سطل شیری دارد
  :توجه

  .تمییز درابتدای جمله نمی آید-1
  .تمییز بعد از عد،وزن،مساحت،پیمانه می آید-2
  .می آید تمییز می باشد)أفعل،فعلی(بعد اسم تفضیل  ای که معموالً اسم جامد ونکره-3

عَ،إشتهرَ،کفی،سـاء،  ،جفً،تقدًمَ،ارتف»بازشد«طاب،زاد،فاضَ،بعُدَ،حسُنَ،عظُمَ،کثُرَ،فجّرَ،تفتّحَ(زا ابهام تمییزبعدازفعلهای
  .آید ،جهّزَ،وسعَ،کبُرَ،إمتألَ می»اضافه می کند«غرسَ،نظًمَ،یضیّفُ
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  :اختبر نفسک
  عیّن التمییز -الف  

  ومن أحسنُ قوالً ممّن دَعا الی اهللاِ وعمل صالحاً - 1

  .أعظمُ العبادۀِ أجراً أخفاها - 2

  :إمالالفراغ باالتمییز المناسب -ب

  )لساناً،متکلّماً،مجاهداً،صالۀً.........(الناسِنبینا أصدَق  - 1

  )مؤمناً،خُلقاً/معلّماً،إیماناً..........(أحسنُهم..........أکملُ المؤمنینَ - 2

  :فی العبارات التالیۀ» خیر«أذکر أعراب کلمۀ-ج

  عند ربّک ثواباًٌ         خیرٌوالباقیاتُ الصالحاتُ  - 1

                 .   یرهُ خیراًفمن یَعمَلْ مِثقالَ ذرّۀٍ  - 2

  کثیراً  خیراً فعسی أن تکرهوا شیئاً ویجعلَ اللُه فیه - 3

  .          لهم خیراًولو آمنَ أهلُ الکتابِ لکان  - 4

 فی ودّ امْرِءٍ متلوّنٍ     خیرَال  - 5
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  :اَلدرسُ الخامِسُ/      کار گاه ترجمه
  : در جمالتی که تمییز پس از اسم تفضیل می آید، گاهی می توان آن دو را به صورت یک کلمه ترجمه کرد- 1

  .او خوش اخالق تر است= او از نظر اخالق نیکو تر است= هو  أحسَنُ أخالقاً 
  :گاهی تمییز را می توان به  صورت مبتدا و یا فاعل و یا مفعول ترجمه کرد- 2

   .صبر او از من بیشتر است= صبراً  هى أکثرُ مِنّى     

  .  اخالق دانش آموز نیکو شد= طابَت الطّالبۀُ خُلْقاً      

  .چشمه های زمین را شکافتیم= فَجرنا الْأرضَ عُیوناً       

  :تمییز را ترجمه می کنیم» ...از لحاظِ ، از جنبه ی، از « گاهی با آوردن تعبیراتی از قبیل - 3

  . قلبم از ایمان پر شد= إیماناً قلبى مُلِئ       

  .»خدا از لحاظ گواه و شاهد بودن کافی است= کَفَی باهللاِ شهیداً «     
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  الدرس السادس                 درس ششم                                

  مستثنی                                              

مستثنی اسمی است  غالباً منصوب و بدین صورت است که ابتدا در جمله، حکمی کلّی بیـان  :  تعریف مستثنی
  .می شود سپس استثنای آن حکم مطرح می شود

 :در این جمله ها به مستثنی دقّت کنید

   

  .المُتَکاسِلَ االمتحان إلّافى نَجَحَ الطلّابُ 
  .دانش آموزان جز فرد تنبل در امتحان قبول شدند

  .یَنْقُصُ کُلُّ شیءٍ بِاإلِنفاقِ إلّا العِلْمَ
 .هر چیزی جز دانش با انفاق کردن کم می شود

  .اسم مفعول است» جدا شده « ؟مستثنی در لغت یعنیمستثنی در لغت یعنی چه
  .استثناء مصدر باب استفعال است

  .به معنی جداشده ازآن است مستثنی منه

  

  .قاسماً     إلّا  إلی الحفلۀِ  الطلّابُ جاءَ
 مستثنی منه       ادات استثناء  مستثنی    

    

  مستثنی-3ادات استثناء   -2مستثنی منه      -1.  در بحث استثناء با این سه اصطالح سر و کار داریم  
  .واحِداً بیتاً إلّابِسَبَبِ الزَّلزَلَۀ  البُیوتاِنهَدَمَت  

  .مستثنی معموالً منصوب است
در اسـتثنای مفّـرغ مسـتثنی    . می نامند» مُفَرَّغ« چنین استثنایی را . گاهی مستثنی مِنْه در جمله ذکر نمی شود

 –با فرض اینکه إلّا موجود نباشـد   -که در جمله پیدا می کند ...) به و فاعل،نائب فاعل،مفعول(مطابق با نقشی
 .اعراب می گیرد



 محمدرضا مقصودی       :مؤلّف            )1- 2-3(عربی         )                    دوره دبیرستان(قواعد عربی          
 

114 

 

  . ال یُقالُ إلّا الکذبُ 
  .ون إلّا نائب فاعل برای ال یُقال است بد» الکذبُ « 
  .ما جاءَ إلّا مسعودٌ  •
  .بدون إلّا فاعل برای ماجاءَ است » مسعود « 
 . لَیسَ القصدُ إلّا النَّجاحَ •

  .بدون إلّا خبر برای لیس است »  النَّجاحُ «  •
  .در استثنای مفرّغ معنای حصر و اختصاص وجود دارد

  .لَمْ أقرَأ  إلّا درسَ التاریخ •
  » لَمْ أقرَأ« مستثنی مفرّغ و منصوبٌ بإعراب مفعول به لِـ » درسَ  «

  .فقط درس تاریخ را خواندم: یعنی .                    جز تاریخ ،درسی را نخواندم
  .است» إلّا«ادات  استثناء معموالً 

  :توجه
  .مستثنی ومستثنی منه اسم هستند-1
  .باشدمستثنی منه می بایست از یک نفر بیشتر -2
  . اگر بعد از الّا اسم مرفوع بیاید مستثنی مفرّغ است -3
  .اگر بعد از الّا جارومجروربیایدمستثنی مفرغ است به شرط اینکه قبل از الّا مثل آن حرف جر نباشد -4
  .اگر بعد از الّا ظرف بیایدمستثنی مفرغ است به شرط اینکه قبل از الّا مثل آن ظرف نباشد -5

  :اختبر نفسَک
 

  صُغ اسلوب استثناء؟ -الف

  .ماینجحُ المتکاسلُ فی االمتحان .االمتحان فىینَجَحَ التالمیذُ  - 1

 .  الیَنْقُصُ العِلْمُ باالنفاقِ.یَنْقُصُ کُلُّ شیءٍ بِاإلِنفاقِ  - 2
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  عیّن المستثنی والمستثنی منه ثمّ ترجم العبارات؟ -ب

.                           ابراهیمَ  إلّا  الحفلۀِ إلی  جاءَ الطلّابُ- 2.                      ا المُتَکاسِلینِ االمتحان إلّفىنَجَحَ الطلّابُ - 1

  .لَمْ نقرَأ إلّادرسَ التاریخ- 4  .                   الزَّلزَلَۀ إلّا بیتاً واحِداً بِسَبَبِ البُیوتُ اِنهَدَمَت - 3

  .ما جاءَ احدٌ إلّا یوسفَ - 6      .                                    ال یُقالُ کلمۀٌ إلّاالکذبَ- 5 

  .                   کلُّ شیءٍ هالکٌ الّا وجهه -8          .                      الیفوزُ النّاسُ الّا المجدّین منهم -7

  نأبی أن ناکلَ من اموالکم شیئاً الّا بدفع الثمنِ  -10                 .                     لَیسَ القصدُ إلّا النَّجاحَ - 9

  .إنّ االنسانَ لفی خُسرٍ الّا الّذین آمَنوا وعملوا الصّالحاتِ - 11

  . کلُّ شیءٍ یرخصُ اذا کَثُرَ الّا االدبَ- 12

  :اکمل الفراغ-د

  )االحسانِ - االحسانَ- االحسانُ........(االحسانِ الّاهل جزاءُ - 1

  )اهللاِ - اهللاَ - اهللاُ..........(ال تعبدوا الّا- 2

  )خاشعیْنِ -خاشعینَ - خاشعونَ.........(ماکنتم الّا - 3

  )خاشعَیْنِ -خاشعینَ - خاشعونَ.........( ماکنتما الّا- 4
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  اَلدرسُ السادسُ/            کار گاه ترجمه
  :ای مفرّغ گاهی می توانیم جمله را به صورت مثبت و مؤکّد ترجمه کنیمدر استثن- 1

  .فقط این دانش آموز آمد= ما جاء إلّا هذا الطّالبُ  

استفاده می » ....فقط ، بی شک، تنها و « است از تعابیری چون » إنّما« ی دارای کلمه که عباراتی ی درترجمه- 2

  :کنیم

  .عزّت، فقط از آنِ خدا و پیامبرش و مؤمنان است.        للمؤمنین إنّما الْعزّۀُ لِلّهِ و رسولِه و
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 الدرس السابع                                       درس هفتم                        

  منادی

  .منادا اسمی است که آن را صدا می کنیم
  .این عبارت ها منادا هستندکلمات مشخص شده 

  .ه، برومیدای ح.    ، رُوحى حمیدۀُیا .                  ، نزد من بیا مجیدای   . ، تَعالَ عِندى مجیدُیا 
  .جهانیان  روردگارای پ  .العالَمین رَب یا.                    زمان صاحبای   .  الزَّمان صاحبَیا 

  ید کجاست؟کل فاطمه،  ، أین المفتاحُ؟فاطمۀُ
  .از حروف ندا در عربی است » یا « مالحظه می کنید که 

  .منادا نامیده می شود» یا « اسمِ بعد از
  .غیر عامل است» ای« عامل است یا غیر عامل؟    » یا« آیا حرف 

  آیا امکان دارد منادا بدون حرف ندا بیاید؟
  . ذف شده بودح» یا« بله، مانند آخرین جمله که فاطمه منادا بود امّا حرف

  .در زبان فارسی نیز گاهی منادا بدون حرف ندا می آید
 انواع منادا

  منادای شبه مضاف    -4منادای نکره مقصوده      - 3منادای مضاف       - 2منادای علم          - 1
  محمّدُیا              منادای علم      انواع منادا

  السیّارۀ صاحبَیا                    منادای مضاف                                   
  اُسْکُتْطالبُ، یا            منادای نکره مقصوده                    
  بِالعِِباد بصیراًیا            منادای شبه مضاف                     

  یعنی چه؟» عَلَم« 
گفته می شود یعنی نامِ مخصوصِ کسی یا چیزی یا حیـوانی،  » اسم خاص«همان است که در فارسی  » عَلَم«

  کورش ، حجراالسود، رخش : مانند
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 مضاف یعنی چه؟ 

یـا أبـا   :ماننـد . هر گاه اسمی به اسم دیگر اضافه شود اسم اوّل را مضاف و اسم دوم را مضافٌ الیه مـی نـامیم  
  عبداهللا

  

 یعنی چه؟ » دهنکره مقصو« 

نمی شناسد امّا او را صـدا مـی    همان طور که از نامش پیداست یعنی شخص ناشناسی که گوینده او را به اسم
  می گوید : می کند مثالً معلم به دانش آموزی که سر و صدا. زند

  .) یا طالبُ، اُسْکُتْ(
 یعنی چه؟» منادای شبه مضاف « 

یعنی منادایی که مضاف نیست اما به نظـر شـبیه منـادای مضـاف     شبه مضاف همان طور که از نامش پیداست 
  ».ای آبرومندِ نزد خدا«یعنی »  یا وجیهاً عِندَ اللّه«مثال . است
  :توجه
  .منادا شبه مضاف از نظر معنا با عبارت بعد از خود ارتباط دارد -1

  .منادا شبه مضاف مشتق می باشد -2    
  :به این عبارت ها توجه کنید

  یا أیها الرَّجُلُ   یا أیتُها المَرأۀُ        ﴾یا أیتُها النفسُ المطمئنّۀُ ﴿         ﴾یا أیها الّذینَ آمنوا ﴿      

   

و ] تنبیه در لغت یعنـی آگـاه کـردن   . [حرف تنبیه است» ها «. است» ُـ   أیت« و » أیـ « در این عبارت ها منادا 
بر ضم است آنها نیـز بنـابر   مبنیّ و چون منادا در این حالت . تابع منادا استاز نظر اعراب، »  ها« اسم بعد از

  .   هستند» منادای نکره مقصوده«أى و أیۀُ . تابعیّت مرفوعند
  :توجه

  .   لفظ جالله خداوند ازاین قاعده مستثنی است
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  اللّهم   یا اللّهُ :توجه
  . است » اهللا« است و این حالت فقط در مورد کلمه » یا اهللا«ای به ج» اللهم« 
  .میم مشدّد به جای حرف ندا آمده است 

  .استثنا است» اهللا« نمی آید؛ امّا » ال« بر سر کلمه دارای   » یا« 

  پروردگار من،دانشم را بیفزا   ﴾عِلْماًنى رَب زِدْ ﴿ :توجه 

ى « در اصـل » رَب « . حذف شـود »  ى« جایز است که ضمیر متکلم باشد؛ » ى« هرگاه منادا مضاف به رَبـ «
  أبی=یاقومی        أبتاه=رَبّى        یاقومِ= رَب .            بوده است
) برفتح،منصوب ،مبنیبرضم مبنی..........(مقصوده نکره ومنادای است)برضم مبنیبرفتح، مبنی...........(علم منادای

  )منصوبمرفوع،.........(مضافومنادای 

  :نکته
 .اسم های خداوند فقط اهللا علم است - 1

 .منادای مفرد تنوین نمی گیرد - 2

 .گیرد منادای مضاف نون مثنی وجمع وال وتنوین نمی - 3

 .می آوریم »أیًۀُ«وبرای مونث»أیّ«بگیرد قبل از آن برای مذکر» ال«اسم مورد ندا اگر - 4

  

  واو قسم- 3    واو عاطفه  -2حالیّه         واو   -1              :أنواع الواو
   

     :واو حالیه
  .کشاورز در حالی که سوار بر اسب بود آمد.علی الفَرَس و راکِبٌ ه و جاء الفلّاحُ             

  واو حالیه، جمله حالیه محالً منصوب                                     
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        :واو عاطفه
                                                .جواد  و صادق آمدند.    صادقٌ    وجاءَ جوادٌ            

                         )مرفوع بالتبعیۀ(معطوف »     معطوف علیه«فاعل و مرفوع               

  .ی گناهمقسم به خدا، من ب.     اللّهِ، أنا بَرىءٌ و )         می باشد مجرورکننده(  :قسمواو   
  

  فعل مضاعف

چه نوع فعلی است؟ فعلی است که دو حـرف از حـروف اصـلی آن همجـنس اسـت یعنـی       » فعل مضاعف « 
  .تکراری است

  .این فعل ها معموالً فتحه داردحرف آخر فعل امر و مجزوم  

  :مثال 

   
  
  
  
  

  
  
  
  

  :تابه حال خوانده اید توجه کنیدبه فعل های مضاعفی که 
  فرود می آید: یَحُطُّ     فرود آمد: پراکنده می کند          حَطَّ : یَبُثُّ     پراکنده کرد: بَثَّ 

 ریخت: صَب              می گریزد: یَفِرُّ     گریخت: می ریزد                 فَرَّ : یَصُب  
 زیارت کرد: حَج     عبور می کند: یَمُرُّ     عبور کرد: ند           مَرَّ زیارت می ک: یَحُج  

 دوست داشت: أحَب       یُحِب : فراهم کرد: دوست دارد            أعَد        فراهم می کند: یُعِد  

 مجزوم به لم امر مضارع ماضٍ

 لم یَسُرَّ  شاد نشد سُرَّ      شاد کن یَسُرُّ     شاد می کند سَرَّ    شاد کرد

 لم یَدُقَّ  در نزد  دُقَّ      در بزن یَدُقُّ      در می زنددَقَّ        در زد

بست:َسدَّ .به مشار آورد:َعدَّ  

مي بندد:َيُسدُّ به مشار مي آورد: َيُعدُّ  
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  :اختبر نفسک
  :ناد االسماءَ التالیۀ-الف

  حافظ القرآن،   اهللا،  صاحب القدرۀ، ابوطالبجواد،  فاطمه،  مریم،  کاتب الدّرس،  طالب المدرسۀ،  سمیرۀ،  
  )ثم ترجم العبارات:(عیّن المنادا ونوعه-ب
  فاطمۀُ، أین المفتاحُ؟      یا طالبُ، اُسْکُتْ.      یا حمیدۀُ ، رُوحى.     یا مجیدُ ، تَعالَ عِندى          محمّدُیا 

  یا بصیراً بِالعِِباد       یا وجیهاً عِندَ اللّه  .الَمینیا رَب الع.     یا صاحبَ السیّارۀ    یا صاحبَ الزَّمان

  :         صحّح االخطاءَ مع بیان السبب-ج
  !   یارحیمَ!یارحمانٌ- 1  

  !یا مجیبُ الدعواتِ،یارافعُ الدرجاتَ- 2

  یاذوالجودَ واالحسانَ،یاذاالرحمۀِ والرضوانِ - 3

  !         یاغنیاً ال یفتقرُ،یا صادقٌ الیُخلِف؛خلّصنا- 4

  ! متی الغفلۀَ؟ أیّها النفسَ الی- 5
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  :عین اعراب الکلمات التی اشیر الیه بخطٍ -د
 النّهارُاللّیلُ ومن آیاته  - 1

 ولیال عشرٍ والفجرِ - 2

 .تعلمونأنتم التکذبوا و - 3

 .نا بغناکَفقراللّهمّ سُدً  - 4

 .یحاجتالترد!الهی - 5

  :االخطاءصحّح  -م
 .لم اُسُرّْ من فشله-3           .قُبِض علی المجرمِ ولم یفِرُّ- 2             !اللهمّ رُد کلَّ غریب - 1

  

  :اَلدرسُ السابِعُ/      کار گاه ترجمه
  ﴾ال تَمُنّوا عَلى إسالمَکم، بل اهللاُ یمُنُّ علیکم أنْ هَدا کُم لِإلیمان:یَمُنّونَ علیک أنْ أسْلَموا، قُل  ﴿

    ﴾وُجوهٌ یَومَئذٍ مُسْفِرَۀٌ ضاحِکَۀٌ  مُسْتَبْشِرَۀٌ و وجوهٌ یومئذٍ علیها غَبَرَۀٌ ﴿
چه . وجود در آن را قبالً خوانده باشیمبرای دریافت معنا و مفهوم یک عبارت، الزم نیست که تمامی لغات م

بسا معنای یک کلمه از کلمات هم خانواده ی آن معلوم می شود و یا گاهی قرائنی چون موضوع متن، واژگان 
  :به آیات شریفه ی ذیل توجّه کنیم.به فهمیدن معنای متن کمک می کند..... مجاور و 

   ﴾عَلى إسالمَکم، بل اهللاُ یمُنُّ علیکم أنْ هَدا کُم لِإلیمان ال تَمُنّوا:یَمُنّونَ علیک أنْ أسْلَموا، قُل  ﴿
اما مراجعه ی ذهنی به کلمات هم خانواده ی آن از . برای ما واژه جدیدی است» یَمُنّون« در این آیه، کلمه 

  !باشد» منّت می گذارند«باید به معنی » یَمُنّون«ما را راهنمایی می کند که » مَنَّ ، مِنّت«قبیل؛ 
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دو واژه ی » غَبَرۀ«و » مُسْفِرَۀ« کلمات   ﴾وُجوهٌ یَومَئذٍ مُسْفِرَۀٌ ضاحِکَۀٌ  مُسْتَبْشِرَۀٌ و وجوهٌ یومئذٍ علیها غَبَرَۀٌ ﴿
نیز در همین » مُسفرۀ«باید دریابیم که معنای » مُسْتَبْشِرَۀ« و » ضاحِکۀ«امّا با توجّه به کلمات . جدید هستند
با توجّه به کلمات هم » غَبَرۀ«و خندان، خوشحال ، چهره ی باز، و در مورد چهره ی شاد : محدوده است

» ....وجوه یومئذٍ مسفرۀ «و از طرفی از آن جا که در مقابل ) گرد وغبار(» غبار«خانواده ی این کلمه از قبیل 
  ....لود و ناراحت، گرفته ، غبارآ: مخالف چهره ی نوع اوّل است»  غبرۀ«آمده باید دریابیم که چهره ی 

  :للترجمۀ 
  :             أولئک هُم الکَفَرۀُ الفَجَرۀُ - 1
  :               ماغرّکَ بربّک الکریم- 2
  :    الّا کلُّ معتدٍ أثیمٍ)بالدّین(وما یُکذّبُ به - 3
  إذا السّماءُ انْشقَّتْ                   - 4

  :                  تَصلَی ناراً حامیۀً- 5

  :    المْ نجعل له عَینَیْنِ ولساناً وشَفَتَیْنِ- 6

  . وإذاالنّجوم انْکدَرت  کوّرت إذاالشّمس- 7


