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١ 

 

  فهرست

  

  ش�ره صفحه  موضوع  ش�ره درس
  ۱  یر و آ د ای  درس اول سال دهم
  ۳۷  دادعا  درس دوم سال دهم

  ۴۲  دیزم یثال ث لاعفا  سال دهم مر اهچ و درس سوم
  ۱۰۲  رو ر جم ور اج -هیلعف و هیمسا هلمج  سال دهم متفه سر د ودرس پنجم 

  ۶۲  لو هجم لعف  درس ششم سال دهم
  ۶۸  لیضفت و ناکم و ةغلابم و لو عفم و لعاف مسا  درس هشتم سال دهم و درس اول سال یازدهم

  ۷۰  هیطرش  هلمج  سال یازدهم مو ددرس 
  ۱۷  هر کن و هفر عم مسا  سال یازدهم مو سدرس 
  ۷۳  هر کن زا دعب هلمج  سال یازدهم مر اهچدرس 
  ۷۴  بو صنم عراضم لعف  سال یازدهم مجنپدرس 
  ۷۷  مو ز جم عراضم لعف  سال یازدهم مششدرس 
  ۸۰  هصقان لاعفا  سال یازدهم متفهدرس 

  ۸۴  سنج یفن ال و لعفلاب ظهبشم فو ر ح  مهدز او د لاس لو ا سر د
  ۹۱  لاح  مهدز او د لاس مو د سر د
  ۹۶  ءانثتسا  مهدز او د لاس مو س سر د
  ۹۹  قلطم لو عفم  مهدز او د لاس مر اهچ سر د
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٢ 

 

  

  

  :دسته تقسيم مي شوند 3معيار در زبان عربي كلمات به  2با در دست داشتن 

  زمان كلمه) ب          معناي كلمه ) الف

   

      ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  1 :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  2 :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  

  

  :مي باشد  الـكلماتي كه ابتداي آن حرف  معموالً -1

  پنجره ها: درآمیخته   ،   النَّواِفذ : املمزوج :     مانند 
    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  )خودمون(  .عالمة اإلسم» الـ « َعیّن العبارة التّی لیست لها � 
  .     فی بَعِض األوقاِت قُدرَُة الَکالِم أقوی ِمَن الّسالِح   - ۴.                 یا َمن یحبُّ املُحِسنین -  ۲   .تَلَفةٍ کانت آنّة هاری شیمل ألقی محاَرضات حول لِغاٍت ُمخ  -  ۳        .                الکالُم یَُجرُّ الَکالمَ  -۱   
    

  

  

  انواع كلمه

  . ن مي باشد و عامل ارتباط و تغييرات در اسم و فعل استاين كلمه فاقد معناي مستقل و زما: حرف

  ...أن ، فی و: مانند

  . كلمه اي اصوالً داراي معناي كامل و مستقل و البته فاقد زمان است: اسم 

  ذهاب، مکتوب، شجر ، جمیل: مانند
و هم داراي زمان مشخص  كامل ترين نوع كلمه فعل است چرا اصوالً كه هم معنا و مفهوم كامل بيان مي كند: فعل
  ^یز می کند: جدا شدند      ،      یُنَظُِّف : َهَجروا :                       مانند                       .است

 اقسـام کـلمـه

 عالمت ظاهری شناسایی اسم
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٣ 

 

  :افعال داري الـ عبارتند از 
  
 
  

  .آغاز مي شود» مـُـ « معموالً كلماتي كه با  -٢

  ...ُمَکرّم ، ُمَوظَّف و: مانند 
    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  )خودمون( .عالمًة لِإلسم»  مـُـ« فی أی العبارة لیس  �

د -۱    تَنَمو َشَجرَُة الُخبز فی ُجُزر املُحیط الهاِدیِ  -3       .     َحَرضَ الطُّالب لِإلمتحان فی الَوقت املَُحدَّ
   ّسیةالُّلغة الفار  طفولتُة ُمشتاقًة إلی فُهم نذکان أحُد العلkِء مُ  -4      .املُتََکلُِّم یُعرَُف ِبکالِمهِ  -۲
ـْـ« حرفي كه حرف وسط آن ساكن  3اصوالً كلمات  -  3  .باشد»  ـ

  ... ُخبز ، َصعب ، َدرس و: مانند
    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                  

  .حرف محسوب مي شوند»  ُمنذ« كلماتي مانند 

 ــــــٌ ـــٍ ـً    كلمات داري  تنوين -  4

  النَّظُر املُصَحِف عبادةٌ  - کَم کتاباً ُهنا ؟                             : مانند 
 .مي باشد»  ة ، ــة« كلمه اي كه داراي  -  5

  سخاَوة - َسُة أشیاء   محَ : مانند
 :ف جر عبارتند ازوحر. كلماتي كه بعد از حروف جر مي آيد -  ۶

 »... ، ِمن ، کـَـ ، ربَّ ، حتّی ، َعن و فی ، إلی ،َعلی،لـِ ، بـِـ«  
 

  ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                  

   
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  م ، إلَتف ، إلَتفَت ، إلَتَقي ، ألَقي ، ألَقي محاَضرَةزَأَلَّف ، إلَتأم ، إلَت              
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۴ 

 

  

  )خودمون( .َعیِّن العبارة الّتی لیست لها ِمن حروف جارة �
۱- kفی هذا الوقت َدَخَل صاحُب األمانِة و َسلََّم علیه. 
 .تََکلَّمُت َمَع َصدیقاتی لِیَعلَمَن طریق رفع هذه املَشاکِلِ  -۲
 .ُهو ِمن أهل النّارَمن خاَف النّاُس ِمن لِسانِِه فَ  -۳
۴-  ُwَرٍ  اَلعاxَ ِبال َعَمٍل کَالَشَجِر بِال.  

 .كلماتي كه مضاف واقع شوند يعني بعد از آن مضاف إليه بيايد -3

  ...باطن اإلنساِن  و – أیام األسبوعِ : مانند
، اسم موصول و تمامي مصادر ، كلمات استفهام به غير از هل و ...بين و -بعد  -قبل : ضماير ، اسم اشاره ، قيد هاي زمان مانند -4

 .كه حرف هستند ، جزوه اسم محسوب مي شوند أ

 آيات: مانند. آمده باشد» ات « كلمه اي كه آخر آن  -5

  

 

  

تفكيك مي ) نر و ماده ( جنسيت در كلمات ابتدا بر اساس عالمت هاي ظاهري و در مرحله بعد بر اساس جنسيت  ،بر خالف تصور
  :تصاوير نتايج حاصل را زير آن بنويسيد هبا توجه ب. شوند

  مونث                                                                             ذكرم                       

    

  

  

.............................................................................................................                                      .....................................................................................................

.............................................................................................................                                    .......................................................................................................  

 

 

 

 

 

جنس 
 ماده

 از نظر جنس اسم

جنس 
 نر



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

۵ 

 

  

 

 فاطمة –کبیرة  –ُمَدرِّسة : مانند        در آخر اسم تأنيث  ة ـة - 1    

   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه              
  

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  )خودمون( ».أنِت عالّمٌة و طلبة الجامعة ُمحتاجون بک: یذتیا استا: نَّ قالَِت الطالباِت ُمَدرِّسته« کـــم إسkً مؤنثاً فی العبارة التالیة �
  خمس -۴      سّت  -۳      أربع -۲    ثالث  -۱
 »ي « و  » اء «   – 3                           فَعالء و فُعلياسم هاي بروزن   -  2

  کربی  ، خرضاء: دمانن
   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

حرف  3زماني عالمت مونث هستند كه جزء حروف اصلي نباشند و با حذف آنها حداقل » ي ، الف مقصوره «و » اء « 

  .در واقع الف مقصوره بايد چهارمين حرف كلمه باشد . اصلي اسم باقي بماند

  مونث    ء بیضا      مذکر                    ماء :    مانند 
  
  
  
  
  
  
  

  ي مؤنث داراي عالمت ظاهرياسم ها) الف

 ، إمرأة ة، بقر  ةفاطم: اسم هايي كه داري عالمت مؤنث هستند و بر جنس ماده نيز داللت دارد  -

 ...و سخاوة ، شجرة: در آنها مطرح نيست ) ماده و نر(اسم هايي كه داراي عالمت مونث هستند اما جنسيت  -

 :مت مؤنث مي باشد اما مربوط به جنس نر مي باشنداسم هايي كه داراي عال -

  ...معاویة ، زکریاء و: مانند
   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

  :مذكر استفاده مي كنيم... و تصف اسم اشاره، ضمير، ما براي اين نوع اسم مؤنث از فعل،

  ...َذَهَب معاویة و –هو زکریاء 
  
  
  
  

  عالمت های اسم مؤنث 

  انواع اسم مؤنث
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۶ 

 

  :اسم هاي مؤنث بدون عالمت ظاهري )  ب

  ...ید ، َعین و  :ب اعضای زوج بدن اغل  1
  ..اصفهان ، فلسطین و   اسم شهر ها و کشور ها  2

  ...مریم ، زینب ، نسرتن و    اسم های خانم ها  3

  ...بنت ، أُخت ، أُّم و  وب به خانم هاساسم های من  4

 :اسم هایی مانند  5
  
  

  (            )ریح )           (جهنّم )       (روح )        (نار   )        (س�ء     )  (برئ

  )  (َعین )           (نفس          )            (أرض )           (شمس)        (دار 

 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

  .به جمع مؤنث مي باشد ملحقبرخي كلمات مفرد آنها مذكر أما جمع آن ها 

 مؤنث: غازات ُملَوِّثٍَة     مذکر : غاز: مانند
  )۹۸رسارسی تجربی (  :فیه جمٌع ساw للمؤنث  لیسما عیّن �
  !لی جّواٌل من أّدق الجّواالت الجدیدة ) ۲!                         لَطَمنا العدوَّ أشدَّ اللّطkت ) ۱     
  !صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا ) ۴!                    لبعض أولیاء هللا کرامات کثیرة ) ۳     
  )۹۸رسارسی ه} (  :عیّن ما فیه جمٌع ساw للمؤنث �

  !أوقات الدراسة تبدأ من الثامنة صباٌحا ) ۲!                          أجمل األصوات لصوت القرآن ) ۱      
  !ٌحا تبدأ اإلدارات عملها من الثامنة صبا) ۴!                        هذه األبیات تتعلّق بشاعر کبیٍر ) ۳      
  )خودمون( :أکثـرة الّتی عدد األسkء املؤنثة فیها َعیّن العبار �

 .حاَوَل الُعلkُء َمعرِفََة ِرسِّ تلک الظّاِهرَِة الَعجیبة -۱
 .َک رأَسهاتّجاهاٍت ُمختلفٍة دوَن أن تَُحرِّ تَستَطیُع الحرباُء أن تُدیَر عینیها فی إ  -۲
 ریحٍ شدیدٍة فی الهندوراس ُدُث بَِسبِب تح ة الطبیعیة األرضیّ ر هِذِه الظاه -۳
  .العربیِة حوَل َخلِق هللاِ  قصیٍر علمیٍّ باللٌّغة نّص إبَحث عن  -۴
  )جامع خیلی سبز(  أیُّ عبارٍة لیس فیها اسم مؤنّث؟ �

 !نا لِرشاِء ما نَحتاُج إلیهاَم الَخمیِس إلی َمرکِز َمدینتِ کُنّا نَذَهُب أیّ  )۱
رِس أو یَعتَِقُد کثیٌر ِمن النّاِس أنَّ االِشتِغ )۲  !عاصیغیرِه َعَمٌل یُبِعُدنا َعِن املاَل بالدَّ
 !سافةِ َک  بَعُضُهم ِبَسبَِب بُعِد املَدَعوُت أصدقائی کُلُُّهم لَِحفلِة میالدی َولکن ما اِشَرتَ  )۳
  !ادٍ کاَن التَّالمیُذ  یُطالُِعوَن أیّاَم األسبوعِ املاِضی ما یَتََعلَُّمُهُم املَُعلُِّم ِبُکلِّ نَشاٍط و اجِته )۴



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٧ 

 

  )جامع خیلی سبز( :»اسم ُمؤنّث « عیِّن ما لیس فیه �
 !َستَنَجُح قَریباً . أنَت فائزُ . ال تَحزَن.یا طالبی، اِضَحک َعلَی الَحیاةِ  )۱
 !الِعلُم َو املاُل یَسُرتاِن کُلَّ َعیٍب َو الَجهُل و الَفقُر یَکِشفاِن کُلَّ َعیٍب  )۲
 !یِت و َرکَِب  حاِفلََة املَدرَسةِ ما َغَسَل َولَدی َوجَهُة َو َخرََج ِمَن البَ  )۳
ُعُه َعلَی الُخروجِ : قَال الُهدُهدُ  )۴ معِ؛ هو ظَنَّ أنَّ الَحkَمَة تَُشجِّ  !الثَّعلَُب ثَقیُل السَّ

  
  

  .مسأله مي پردازيم اين ادبيات عرب كلمات از نظر تعداد به سه دسته تقسيم مي شوند كه در پايين به و  در زبان

اسم هاي مفرد عالمت خاصي ندارند و در نتيجه هر اسمي كه مثني يا جمع نباشد . ك شي، شخص يا حيوان داللت داردبه ي: مفرد  )الف

  .مفرد است

   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

  .در برخي مواقع عالمت مفرد مونث مي باشد»  ة ، ــة« شايد بتوانيم بگوييم حرف               

 :عالمت هاي اسم مثني در جدول زير آمده است. داللت دارد به دو شي، شخص يا حيوان: مثني  )ب

  

  

  

   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
...............................................................................................................................................................................................................  

  )خودمون( فیها أُشیر إلیه بخطٍّ  الخطأَعیِّن  �

 )جمع مکرس. (ی مساَحٍة واسعٍة من األرِض العالَِم یعیشوَن ف ُسّکانُخمُس  )۱
ًة طویلًة فی الهندَدرََّست شیم )۲  )ونثمفرد م. (باکستانو  ل مدَّ
 )جمع مکرس(» إخواناً فألََّف بَیَن قلوِبُکم فَأصبَحتُم ِبِنعَمِتِه .... «  )۳
 )مثنی مذکر. (الُعدوانِ  ال یَُجوُز اإلرصاُر َعلَی نِقاِط الِخالِف و َعلَی )۴
  
  

  مثنی مؤنث  مثنی مذکر
  ُجملتان –شجرتان   تانِ      کاِفران –ُمَعلِّ�ِن   انِ         

  لغتینِ  –صدیَقتَیِن   تینِ      ینِ ذأُستا –موضوعیِن   ینِ           

  از نظر تعداداسم 
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٨ 

 

  )با تغییرات-۹۶آزمایشی سنجش ( .فی العبارات التالیة )التحلیل الرصفی(  لخطأ عن نوعّیة الکل�تعیِّن ا �
  »! هذان األخواِن یَدرسان فی مدرستهk کّل یوم بّدقة« 

 مؤنث –مفرد  –اسم : مدرسة  )۱
 نونه مفتوحة دا�اً  –مثنی مذکر  –اسم : األخوان  )۲
 »لَیل « متضاده  –مفرد مذکر  –اسم : یوم  )۳
  »ة « عالمة تأنیث  - مفرد مؤنث  -اسم : ِدقّة  )۴

 .اسم جمع به نوع سالم و مكسر تقسيم مي شود. به بيش از دو شي، شخص يا حيوان داللت دارد: جمع  )ج
  .مَقسم است جمع مؤنث سالمو  جمع مذكر سالمجمع سالم خود به دو بخش 

  :ذکّرللمجمع الساw ال) الف
  :در جدول زير بيان گرديده است  عالمت هاي جمع مذكر سالم

  

  

   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

جمعي با ظاهر جمع مذكر  ،جمع مذكر سالم فقط براي انسان و صفات انسان كاربرد دارد بنابراين اگر از اشياء و حيوانات -  1

  .مثني و يا مفرد و يا اسمساخته شده باشد، اين جمع يا مكسر است 

  : .....................لون الرّمان أحمر - ۱   :مانند 
 : ......................َعوِّد لِسانََک لیَن الَکالم  -۱
  

  غّواصونَ  - ُمسلمون   ونَ 
  ُمرشکینَ  - أربعیَن   ینَ 
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٩ 

 

  

  )۹۸ضی رسارسی ریا( . :عن الباقی  یختلفعّین نوع الجمع �

  !علینا أن نرحم املساکین ) ۲!                             رأیت هؤالء املؤمنین فی املسجد ) ۱     
  !اتّحاد املسلمین یسبّب تقّدمهم ) ۴!                       شاهدت الطّالب جالسین فی الصّف ) ۳     
  )با تغییرات-۹۶آزمایشی سنجش ( . :عبارة الّتالیّة فی ال )التحلیل الرصفی( َعن نوعّیة الکل�ت  الخطأ َعیِّن�
  »  م الکافرین و یهدینا برصاط املُستقیم ِمَن هللا أن یَنُرصنا علی القو  نَطلُُب « 

 مفرد مذکر -اسم  - لفظ الجاللة : هللا  )۱
 »قومون « َجمُعُه  -مذکر  - اسم : قوم  )۲
 دا�اً  نونه مفتوحه - » کافر« مفرده  - جمع مذکر  - اسم : کافرین  )۳
 »الـ و مـُـ « عالمة االسم فیه  –مفرد مذکر  - اسم : مستقیم  )۴

  

  ترجمه  اسم مفرد  ترجمه  اسم مفرد  ترجمه  اسم مفرد  ترجمه  اسم مفرد
    شأن    مکان    فیتامین    نِسیان
    ُسلطان    بیان    میزان    إحسان

    ُمستَعین    ُدخان    أمان    سیلینامبی
    هون    لین    إنسان    ُخرسان
    إیkن    َحیَوان    لِسان    قرآن
    رُّمان    مهرجان    َدَوران    لون
    شیطان    تومان    ُعدوان    صین
    َجَریان    اآلن    فُستان    دین

    حزین    امتحان    َعین    انبَغض
            فرعون    أمین
                

  ترجمه  اسم جمع  ترجمه  اسم جمع  مهترج  اسم جمع  ترجمه  اسم جمع
        اوزان    ألوان    بساتین
            أدیان    أسنان
            ُعیون    جیران
            سّکان    إخوان

  ، خراسان ایران ،باکستان ، ِمهران ، ُهرمزجان ، لرستان ، کرمان ، مازندران         : سایر کلkت
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  )جامع خیلی سبز(  :عیِّن ما فیه الَجمع الّساw للُمذکّر �
 !ُدخولُُکم هِذِه البساتیَن فی ِمنطََقِتنا َمسموحٌ : قاَل رَُجٌل لَنا )۱
نوَب لِلخوِف ِمن عذاِب َربِّهِ  )۲  !م فی اآلِخرةَعلی املُسلمیَن أن یَرتُکُوا الذُّ
یاطینَ  )۳  !نا اإللهیّةالّذیَن یُبِعُدونَنا ِمن أهداف َعلینا أن نَجتَنَب الشَّ
  !َشاَهَدِت البَناُت الیَوَم املاضَی تِلَک الفساتیَن املُلّونََة الّتی اِشَرتَیتُها ألُّمی )۴

  :للمونثجمع الساw ال) ب
  :ين عالمت هاي مفرد مونث مي باشدجانش» ات « مي باشد در واقع » ات « عالمت جمع مؤنث سالم 

  مقابالت                ُمقابلة         شهوات       هوة ش             :مانند
   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

به . مي باشد حتماً جمع مؤنث سالم نيست» ات « داراي كه با بررسي برخي اسم ها به اين نتيجه مي رسيم هر كلمه اي  -  1

  :كلمات زير و مفرد آنها توجه كنيد 

  

  

  .كلمات زير جمع مؤنث سالم محسوب مي شوند  - ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  اوقات  ابیات  اصوات  أموات  اسم جمع
  وقت  بیت  صوت  َمیت  مفرد

  فلوات  اُمهات  أخوات  ناتب  اسم جمع
  فالة  اُمّ   أخت  نتب  مفرد

  ص سالم بودن جمع هانحوه تشخی
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  :)جمع مکرس( التکسیرجمع ال) ج
داراي چارچوب خاص نمي باشد و بهترين روش به خاطر ) شكسته شده(مشخص است جمع هاي مَكسرهمانطور كه از اسم آنها 

  .سپردن آنها است

   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                  

  .جمع مكسر مي باشند 2برخي اسم ها داراي  -  1

  .مفرد مؤنث نه همانطور كه قبالً گفته شد عالمت جمع مكسر مي باشد»  ة «گاهي  -  2

        جمع های مکسرجمع های مکسرجمع های مکسرجمع های مکسر

  جمع مکرس  مفرد  جمع مکرس  مفرد   جمع مکرس  مفرد
  الَجkرِک  اَلُجمُرک  اَألَعاصیر  اَإلعصار  األَبحاث  بَحث
  اَلُجنود  اَلُجندیّ   اَألَغصان  اَلُغصن  أَبناء،بَنونَ   اِبن

  الخطایا  الخطیئة  اَألَفاِضل  اَألفَضل  أُجور  اَألجر
واء   اَلُجیوش  اَلَجیش  اَألَقِرباء  اَلَقریب  اَألَدویَة  اَلدَّ

 َ   اَلَحوائج  اَلحاَجة  اَأللِسنَة  اَللِّسان  إخوة/  اَإلخوان  ألَخا
  اَلَحواسیب  اَلحاسوب  اَآلالف  اَألَلف  اَألَراِذل  اَألَرذَل
  اَلُحبوب  ّب اَلحَ   اَآلالم  اَألَلَم  اَألَراضی  اَألَرض

  اَلِحبال  اَلَحبل  اَألَُمناء  اَألَمین  أَسابیع  اَألُسبوع
  اَألَِحبَّة  اَلَحبیب  اَألَُمراء  اَألَمیر  نِ أَصحاُب املِه  صاحب املهنة

  اَلِحجارَة  اَلَحَجر  اَلتkَّثیل  اَلتِّمثال  أَبواب  اَلباب
  اَلُحدود  اَلَحدّ   اَلتَُّهم  تُهَمة  اَألَبحاث  أَلبَحث
  اَلَحدائِق  اَلَحدیَقة  اَلثُّلوج  اَلثَّلج  اَلبُذور  اَلبَذر

  اَلَحقائِب  اَلَحقیبَة  اَألxَار  اَلثََّمر  اَلَرباِمج  اَلَربناَمج
  اََحیاء  اَلَحیّ   اَلجیران  اَلجار  اَلبَساتین  اَلبُستان

  اَلَخواتِم  اَلخاتَم  اَلُجّهال  اَلجاِهل  اَألَبصار  بََرص 
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  اَلتُّمور  اَلتَّمر  اَلِجبال  الَجبَل  اَلبَضائع  اَلِبضاَعة
  األَخشاب  اَلَخَشب  اَألَجداد  اَلَجد  اَلِبالد  اَلبَلَد

  اَألَخطاء  اَلَخطَأ  اَلُجذوع  اَلِجذع  اَلبَهائِم  اَلبَهیَمة
  اَلُخطَباء  اَلَخطیب  اَلُجُزر  اَلَجزیرَة  اَآلبار  اَلِبرئ

  اَلُخطُط  اَلُخطَّة  اَلُجسور  اَلِجرس  اَلتَّالمیذ  اَلتِّلمیذ
وال  اَلَخطایا  الَخطیئَة اویل  اَلرسِّ   اَألَعداء  اَلَعدوّ   اَلرسَّ

ر َرر  اَلدُّ یر  اَلدُّ   اَألَعشاب الطِّبّیَة  اَلُعشُب اَلطِّبیُّ   الّرسر/  ألَِرسَّةا  الرسَّ
لفین عر  َدالفین  اَلدُّ   اَلَعصافیر  اَلُعصفور  اَألَسعار  اَلسِّ
لیل عب  أدالة/ أَِدُالء  اَلدَّ عوب  اَلشَّ   اَألَعالم  اَلَعلَم  اَلشُّ
مع موع  اَلدَّ هر  اَلدُّ هور  اَلشَّ   اَألَعِمَدة  اَلَعمود  اَلشُّ
ولَة ول  اَلدَّ حیَفة  اَلدُّ ُحف  اَلصَّ   اَلُعَمالء  اَلَعمیل  الصُّ
در  اَلذِّکَریات  اَلذِّکرَی دور  اَلصَّ   الُعیون  اَلَعین  الصُّ
نَب دیق  اَألَذناب  اَلذَّ   اَلُغرَف  اَلُغرفَة  اَألصِدقاء  اَلصَّ
نب نوب  اَلذَّ ف  اَلذُّ فوف  اَلصَّ   اَلِغزالن  اَلَغزال  اَلصُّ
ئب ئاب  اَلذِّ   اَلُغصون  اَلُغصن  اَلُصَور  ةاَلّصوَر   اَلذِّ
وء  اَلرُّؤوس  اَلرَّاس   اَلُغیوم  اَلَغیم  اَألَضواء  اَلضَّ

یف  اَلرَّوائح  َحةائاَلر  یوف  اَلضَّ   اَلَفواکِه  اَلفاکَِهة  اَلضُّ
  اَلِفراخ  اَلَفرخ  اَلطُّالب  الِباَلط  الرِّجال  اَلرَُّجل
  اَألَفراس  اَلَفرَس  اَلطُّیور  اَلطّائِر  اَلرَّسائِل  اَلرِّسالَة
  اَلَفرائِض  اَلَفریَضة  أَطِعَمة  اَلطَّعام  اَلّریاح  اَلّریح
  اَألَفرِقَة  اَلَفریق  اَلظَّواِهر  اَلظاِهرَة  اَلزَّوایا  اَلزّاویَة
  اَلَفساتین  اَلُفستان  اَلُعداة  اَلعادی  اَلزَُمالء  اَلزَّمیل
      اَألَعوام  اَلعام  اَألَزهار  اَلزَّهر
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َدم  اَلُعkّل  عاِمل  اَلزُّیوت  اَلزَّیت   اَألَقدام  اَلقَّ
  اَلُقَری  اَلَقریَة  اَلِعباد  اَلَعبد  سیّاح  اَلّسائِح
ّواق  اَلّسائِق   اَألَقوال  اَلَقول  اَلِعَرب   اَلِعربَة  اَلسُّ
  اِنَصح  اَلنَّص  اَملَرَضی  اَملَریض  اَلقیَم  اَلقیَمة
َ   اَلنِّعَمة  اَملَصابیح  اَملِصباح  اَلَکرايسٌ   اَلُکريسّ    ألَنُعما
  اَلنَّواة  اَلنََّوی  اَملَصانِع  اَملَصنَع  اَألَکفاء  اَلُکُفو
  األَنهار  اَلنَّهر      اَلِکالب  اَلَکلب
  اَلُوجوه  اَلَوجه  اَملَطاِبع  اَملَطبََعة  اَلکُنوز  اَلَکنز
  اَألَوراق  اَلَوَرق  اَألَمطار  اَملَطَر  لُحوم  اَللَّحم
َ   اَملِفتاح  اَألَلِسنَة  اَللَّسان       فاتیحاَمل
  اَألَولیاء  اَلَويلّ   اَملَالِعب  اَملَلَعب  اَملَحاِمد  اَملَحِمَدة
  اَلهَواتِف  اَلهاتِف  اَملُلوک  اَملَلِک  اَملَخازِن  اَملَخزَن
  اَألَیادی  اَلیَد  اَلنَّواِفذ  اَلنّاِفَذة  اَملُُدن  اَملَدینَة
      اَألَیّام  اَلیَوم  اَلیَنابیع  اَلیَنبوع

  

 .جمع مذكر سالم و جمع مكسر نوع جمع مي باشد مثالً 2اراي ات دبرخي كلم -  3

  : مانند 
  جمع مذکر ساw      طالبین  –طالبون  -۱      طالب

  جمع ُمکَرسَّ                     طَلَبة  – بطالّ  -۲      
  

  .براي تشخيص مذكر يا مؤنث بودن جمع هاي مكسر بايد به مفرد آنها توجه كنيم -  4

  )خودمون(  :لیس فیها اسم مؤنث  أیُّ عبارةٍ  �
  .ِقیَُم املُشرتکة بین النّاس تُسّمی الثّقافة )۴ .قَرََّر طُّالب أن یَغیبوا عن األمتحان )۳ .تَوجُد أشجاُر  البلّوط فی مدائن املختلفة مغرب االیران )۲ .هللا هَو الّذی أنُعُمُه ُمنَهِمرَة )۱
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در زبان عربي براي اشاره به مكان اسم اشاره . مكان ها استفاده مي شود اسم هاي اشاره براي اشاره كردن به انسان، أشياء و
  :خاص و همچنين براي جنس ها و تعداد مختلف لسم اشاره مربوط به خود وجود دارد كه در ذيل به آن ها  اشاره مي كنيم

  اسم اشاره به مکان) الف
  

  
   ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

  :مي دهد كه با رعايت شرايط زير اين مسأله مورد توجه است) وجود دارد ، هست(ك معني گاهي هنا

 آنجا       علیه     فله جم+ هناک  -۱
  آنجا ننشینید: ال تَجلِسوا هناک : مانند

     هست.وجود دارد            جمله اسمیه   + هناک  -۲
  ُزر املُحیط الهاِدیِ جفی معّمرٌة  هناک أشجارٌ                              

  .کهنسال در جزیره های اقیانوس آرام وجود دارد یدرختان                      
  اسم اشاره برای انسان اشیاء و حیوانات) ب

  
  
  

  قریب
  )نزدیک(

  
  مفرد

  : ....................هذا                   مذکر  
  .: ...................هذه               مؤنث   

  
  مثنی

  : ................هذان ، هذین                   مذکر   
  : .............. هاتان ، هاتین                   مؤنث   

  
  جمع

  :..............هوالء            مذکر،مؤنث و ُمکّرس عاقل     
  :...............هذه            مکرس و مؤنث غیر عاقل      *

  
  

  بعید

  
  مفرد

  ) : .....................ذاک(ذلک                                     مذکر     
  : ..........................تلک                                     مؤنث     

  
  جمع

  :.............اولئک            مذکر،مؤنث و ُمکرس عاقل   
  : ..............تلک             ر عاقل    مکرسو مؤنث غی *

  

  

  اینجا   ُهنا
  آنجا  ُهناک

  اشارهاسم 
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١۵ 

 

  ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

 :نشان داده شده است به اين نتيجه مي رسيم كه  *با توجه به قسمت هايي كه با  -1

  

  

  
  :به مثال های زیر توجه کنید 

 .تَتساقَُط األسkُک علی األرِض بُعَد هذه األمطارِ  -2                              . یأکُُل النّاُس لُبَّ هذه األxار -۱
 

رسارسی ریاضی (  :» ! هناک کل�ًت تَجری علی أقالم بعض الّشعراء ِألّول مرّة تَدلُّ علی َمفاهیم جدیدِة لَم یکن یَعرفها اآلخرون «  -�
۹۸(  

  !آنها را ¬ی شناسند داللت دارد کلkتی وجود دارند که برای بار اول بر قلمهای بعضی از شاعران جاری می شوند در حالیکه بر مفهوم جدیدی که دیگران  )۱     
د وجود دارد کلkتی که بعضی از شعرا برای اّولین مرتبه بر قلمهای خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کن) ۲        !که آن را دیگران ¬ی شناختند 

  !شناخته اند داللت دارد آنجا، کلkتی است که بعضی شاعران اولین مرتبه، بر قلمهایشان جاری می کنندو بر مفهوم جدید که دیگران آنها را ¬ی ) ۳      
یم جدیدی داللت می کنند که کلkتی هستند که بر قلمهای بعضی شعرا برای اولین بار جاری می شوند که بر مفاه) ۴        !دیگران، آنها را ¬ی شناختند 

  )۹۶آزمایشی سنجش ( عن اسم االشارة الخطأ عیّن �
  !هذان التلمیذتان فائزتان فی املسابقة  )۴ !ریّة الصغیرة لهذه السیّارة الکبیرة اتلک البط )۳ !اولئک الرّجال صادقون فی أعkلهم  )۲ !هذا أثر تاریخّی جمیل فی مدینتنا  )۱

  :لئك در معناي اصلي خود بكار نمي رود بلكه بصورت مفرد ترجمه مي شود وگاهي هؤالء و ا – 2

  ................................:  قوم عظمة جیش ذی القرنینهوالء الرأی        اسم دارای   الـ+ هؤالء   
  ..................................:  الّصف العارش  تخرَّجوا من اولئک التالمیذ                   اسم دارای   الـ+ اولئک  

فارسي اين كلمات در ترجمه ديده مي معادل ) ۲هوالء و اولئک در نکته - ذلک ، تلک  –هذا ، هذه  (گاهي بدون وجود اسم اشاره  – 3

  )مربوط به مبحث معرفه و نكره(  .شود 

 :مشاراليه  – 4

................................................................................................................................................................................................................  

  فقط برای انسان و صفات انسان است: هوالء و اولئک  – ۲  مفرد مؤنث= جمع غیر عاقل  -  ۱
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  مثـال  کاربرد و نحوه پاسخ  ترجمه/کلمه پرسشی
  ...ال .../هل هذا کتاٌب ؟ نعم   .مناسب کوتاه بیاوریماستفاده می شودو بعد میتوانیم جمله » ال «  یا» نعم« در پاسخ ،حتkً   آیا: أ -هل 

  آیا این کتاب است؟
اگر بعد از  .است) انسان ( هدف این نوع سؤال و پاسخ آن افراد عاقل   کسانی؟چه کسی ؟ چه : َمن   آمد این کلمه ترجمه ¬یشود» هی /هو« کلمه َمن  

رأُة ؟ این زن چه کسی است ؟ هذه َمن هذه امل ...  
  َمن  هی هذه املرأُة ؟ این زن چه کسی است ؟ 

« اگر مالکیت مّد نظر باشد از این نوع  سؤال و در پاسخ می توانیم از حرف  کسی؟برای چه : لَِمن    صدیقیکیست؟ هذه السیّارة لِ لِمن هذه الَسیّارة ؟ این ماشین برای   .استفاده می کنیم» برای/ لـِ 
  چیز ، چیست ؟چه ، چه : ما هی  –ماهو  –ماذا  –ما 

  الکتاب و القلمفی الحقیبة؟ در کیف چه چیزی است ؟ ماذا /ما هذه ؟این چیست؟ هذه َحقیبةٌ   .است) غیر انسان (هدف این نوع سؤال و پاسخ آن افراد  غیرعاقل 
  مدرسه برگشتی؟ برسورٍ کیَف رَجعَت ِمن املَدرِسة؟ چگونه از   .ز حالت استپاسخ این نوع سؤال در برگیرنده کیفیت و نوعی ا  چگونه؟: کیف 
ه إلی املدرسة؟ برای چه ب ال تذهبملاذا   .استفاده کنیم» برای اینکه / ِألَنَّ « و » برای/ لـِ « از حرفاگر دلیل انجام کاری مّد نظر باشد، از این نوع  سؤال و در پاسخ می توانیم   برای چه؟: لkِذا    مدرسه ¬ی روی؟ِألَنَّنی أشَعُر بصداعٍ 

  .استفاده می شود...  علی الیَمین ، علی الیسار ، أَمام ،خلف و ُهنا ، ُهاَک ، تحت ، فوَق ، جنَب ، حوَل ، بیَن ، فی ، علی ، : از کلkتی مانند مکان هر شئ ، شخص و وقوع کاری با این کلمه پرسشی سؤال و در پاسخ   کجا ؟: أیَن 
  ین الَشجرة؟درخت کجاست ؟أَ 

  ...و ... علی الیسار.../ فوق.../ جنب 
لیل ، صباح ، مساء نهار ، : کلمه پرسشی سؤال و در پاسخ از کلkتی مانند یا روی دادن حالت و یا هر نوع سؤال در مورد زمان با این  زمان وقوع کار  چه وقت ؟: َمتی    .استفاده می شود...  غداَ  و 

  ...نهاراً و / بازی برگشتی ؟رجعُت مساًء من امللَعب ؟ چه زمانی از  متی رََجعِت  
هدف از پاسخ به این نوع سوال ... وزن ، مقدار ، تعداد، ساعت و   چقدر ، چند ؟چه اندازه ، : کَم    کم ساعة؟ ساعت چند است؟/ ستند؟هکم معلkًِّ فی الغرفِة ؟ چند معلم در اتاق   .بنابراین اعداد نقش مهمی در پاسخ این سواالت دارند.است

  ِمن أین أنَت ؟  اهل کجایی؟أَنا ِمن إیران  .کنیم اگر بخواهیم بدانیم فردی اهل کجاست از این نوع کلkت استفاده می   اهل کجا؟ِمن أیَن ؟از کجا ؟ 
  روزفی أیُّ یوٍم تذَهُب إلی السوِق؟ در کدام   .می گیردرا در بر دایره پاسخگوی به این نوع سؤال بسیار گسرتده است و موضوعات فراوانی   کدام؟: أّی 

  به بازار می روی ؟ فی یوم الخمیس 

)                                    پرسشی( کلمات استفهام 
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        !!الزمه زودتر بدونیم
  

  »نكره اسم« 

ما اسمي را نكره مي ناميم كه زماني كه راجع به آن مي گوييم ، مي خوانيم يا مي نويسيم دقيقاً شيء ، مكان يا فرد خاصي در نظر 
  .ما نيست 

        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه          
  . باشد .... مي آيد مگر آنكه اسم مثني ، جمع مذكر سالم و ) ــًــٍــٌــ ( اسم هاي نكره همراه تنوين  معموالً -  1

  :مانند 

kِء  -  .طَبیعیٌّ  أمرٌ إنَّ نزول الَْمطَر ِمَن السَّ
  .ِمَن اللَّبوناِت  طائرٌ الُْخّفاُش   -
 : كره به صورت زير مي باشدنحوه ترجمه كردن اسم هاي ن -  2

  .در انتهای ترجمه اسم نکره   ی) الف
ِْطُر أسkکاً : مانند ُ̂ kَء    .می بارد یماهی هایگویا که آسkن . کأنَّ السَّ

  .در ابتدای ترجمه اسم نکره یک وجود کلمه ) ب
ة الثّانی ال أْعرِفُه مٍ ُمَعلِّ َسلّْمُت َعلَی : مانند    . فی الِْحصَّ

  .معلم سالم کردم که او را ¬ی شناختم  یکم به  در زنگ دو 
  .در انتهای ترجمه اسم نکره ی در ابتدای ترجمه اسم نکره و یک  وجود کلمه) ج

  .فی اللَّیِل الkْضیریاٌح َعَصَفْت : مانند        
  .در شب گذشته وزید یباد یک

  :دو صورت اين تركيب را ترجمه كنيم توانيم به  در صورتي كه بعد از يك اسم نكره صفت بيايد ما مي – 3

  صفت بصورت نكره:  موصوف بصورت نكره                                           ب: الف 

  حیوان کوچکی – ۲حیوانی کوچک                         – ۱حیواٌن صغیٌر           : مانند 
 

 

  اسم ازنظر معرفه و نکره
 ۱۱سال  ۳درس 
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  »اسم معرفه« 

ور ما اسمي است كه براي خواننده و شنونده آشنا و قابل شناخت است و يا به بيان وقتي كه از اسم معرفه سخن مي گوييم منظ
  .مي شود... و مثال براي آن مربوط به يك شيء يا شخص يا حيوان و بهترمصداق

 انواع اسم معرفه •

  »الـ «  اسم داراي حرف تعريف  .1

 الـن حرف بيايد معرفه محسوب مي شودو به آن معرفه نمي باشد همراه اي» الـ « ابتدايش داراي  هرگاه يك اسم كه خود ذاتاً
  املَُعلِّم= ُمَعلِّم  + الـ : مانند                                          .گفته مي شود 

  .عالمت معرفه بودن اين كلمه نيست  الـ... بنابراين در كلماتي مانند أالْن و

 )ياد مي شود» سم عَلم ا« در زبان عربي از آن به عنوان(اسم خاص .   2

منظور از اسم خاص، نام ياعنوان شخص يامكاني است كه فقط مخصوص آن مكان يا شخص مي باشد مثال وقتي مي گوييم 
صحبت روزمره  در إصفهان منظور شهر اصفهان است و اين واژه فقط براي يك مكان صدق مي كند يا زماني كه از نام فردي

  .خاص مورد نظر ماست استفاده مي كنيم هدف و فرد

  مریم را در شهر اهواز دیدم .  أهوازِ فی َمدینَِة  مریمَ َرأیُْت : مانند 
        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه          
سبب معرفه شدن اسمي  الـمحسوب مي شود چرا كه حرف  بيايند معرفه از نوع عَلمال در صورتي كه اسم هاي خاص همراه  -  1

  .مي شود كه ذاتاً نكره است

  معرفه به الـ: الِْکتاب                                  معرفه به َعلَم : الُْمَحّمد :          مانند 
                    

  .هايي كه مربوط به افراد مي باشد بعنوان صفت در جمله به كار مي رود  گاهي اسم – 2

     !          کّل التالمیذ یتلون القرآن فی الیوم السعید :  مانند 
  )قلم چی  –آزمون کانون ( :  عیّن ما فیه العلم من املعارف �

  !ما رایت أسداً فی هذه الغابات  – ۴! هذا مشهد من الحیاة البسیطة  – ۳ !قلت لصدیقی صوتک َحسن  – ۲ !هذا البائع والد سعید  – ۱
  

  
  :اسامي زير نيز جز اسم هاي معرفه محسوب مي شود 

  و متصلضماير اعم از منفصل  – 1

  .كه به آنها اصطالحاً اسم موصول گفته مي شود  ...الّذي ، اّلتي ، الذّين ، اللّاتي و : اسم هايي مانند  – 2

  . تقسيم مي شوند »  خاص « و  »  عام « موصوالت به دو دسته   •
     : موصوالت عام عبارتند از 

 بدونیم بهتره
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١٩ 

 

ن        ) 1 و براي انسان بكار مي رود »  اني كه كس/   كسي كه   « به معني (                مـ.  

  براي غيرانسان بكار مي رود » آنچه كه /  چيزهايي كه / چيزي كه « مـا                          به معني ) 2

  :    موصوالت خاص عبارتند از 

 جمع مثنی مفرد 
 الّذینَ  اللذینِ /  اللذاِن   الّذی مذکر
 الالتی اللتینِ /  اللتاِن   الّتی مؤنث

        

  .موصوالت خاص بايد ازنظر جنس و تعداد با شرايط جمله هماهنگ باشند  •
  

  الذین                            ) ۴اللذین                            ) ۳اللذان                       ) ۲الذی                       ) ۱  )آزاد دهه هشتاد(؟» یقاتلون فی سبیله ..... إّن هللا یحّب « : ما هو الصحیح للفراغ �
  الالتی) ۴الذین                             ) ۳التی                          ) ۲الذی                       ) ۱  ؟» أخذتها من صدیقی ..... کنت اُطالع الکتب « : ما هو الصحیح للفراغ �
را مي » ... فاعل ، مفعول به ، مبتدا ، خبر  و « نقش هاي مختلفي از قبيل  متناسب با نياز جمله) عام و خاص ( موصوالت  •

 . پذيرد

  ...هذا ، هذه و : اسم هاي اشاره مانند  – 3

  .اسم هاي نكره اي كه به واسطه اّتصال به يك اسم معرفه براي ما قابل شناخت مي شوند – 4

        )معرفه( ُسلوک الطّالب املُشاغب = املُشاغب  )معرفه( الطّالب+  )نکره( سلوک             : مانند  
  أخی =) معرفه( ی+   )نکره( أخ                           

  
        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
تنوين بپذيرد بازهم معرفه محسوب ) علم(عليرغم اين مطلب كه اسم هاي نكره اصوالً داراي تنوين هستند اما اگر اسم خاص   -  1

  أکَْربُ إخوانی سعیدٌ : مانند      . مي شود
« تكرار شود ، مي توان اسم دوم را همراه » الـ « اگر يك اسم دو بار تكرار شود و بار اول بصورت نكره بيايد و بار دوم همراه   -  2

 .ترجمه كرد » آن«و » اين 

  . بسیار قوی بود  آن مرد. در مزرعه بود  مردی    :             قویّاً کثیراً  الرَُّجُل کاَن . رجٌل فی املَزَرَعِة        :مانند 
  .گاهي اسم هاي نكره بصورت معرفه ترجمه مي شود و اين امر در جمالت اسميه رخ مي دهد  – 3

 .خدا آمرزنده است: ُهللا غفوٌر                             :مانند 
  .توان اسم معرفه را نكره ترجمه كرد  گاهي مي  -  4

  ...مومنانی که ...                                مومنان که :              لّذین املومنون ا
  موصول خاص +اسم دارای الـ  :با دقت در ترجمه در مي يابيم موصول بصورت كساني كه ترجمه نشده است 
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  )کتاب علوی فرهیخته(  .َعیِّن الَْمعرَِفَة و النَِّکرََة فی الجمِل الّتالَیةِ  -  ۱
کويا َشَجرٌَة ِمْن أَطَوِل أَشجارِالْعالَِم فی کالیفورنیا -  ۱  .َشَجرَُة السِّ
  .¹ِ  قُدرَةُ  واِحَدًة َوهيَ ةَحقيقَ  ظَواِهُر الطَّبيَعِة تُثْبُِت  -  ۲
رَِة  -  ۳   .َشَجرَُة الْبَلّوِط هَي ِمَن اْألَشجارِالُْمَعمَّ
  .افَظَِة سيستان َوبَلوِشستان يوَجُد نَوٌع ِمنْهايف َمدينَِة نيکَشهر ºُِح -  ۴
  )کتاب علوی فرهیخته(  .تَرِجم الْکل�ِت الّتی أشیر إلیها بخطٍّ َحَسَب َقواِعِد املَعرَِفِة و النَِّکرَِة  -  ۲  
  . اإلنسانِ یُحبُّ ُمساَعَدَة  َحیَواٌن ذَکیٌّ إنَُّه  – ۱
  .و املاء  الَْربِّ  یَعیُش فی طائرٌ  – ۲
  .نَستَفیُد ِمنها کَدواٍء  لُمعالََجةِ لِ  نباتاٌت ِمفیدةٌ  – ۳
  .ِمَن ِهللا  نِعَمٌة َعظیَمةٌ و األسkَک  الْبَحرَ إنَّ  – ۴
اِث الْعالَميِّ «� لَْت ُمنَظََّمُة الْیونِسکو مسجَد العتیِق الّذي یََقُع يف محافظِة فارس يف قاِ�َِة الرتُّ   )٢گزینه (  ..................سازمان یونسکو  :»!قدَسجَّ

  !مسجدی باستانی در استان فارس را که در فهرست میراث جهانی قرار گرفته بود، به ثبت رسانده است -  ۱
  !مسجد عتیق را که در استان فارس واقع شده است، به عنوان میراثی جهانی به ثبت رسانده است -  ٢
  !رده استمسجد عتیق را که در استان فارس قرار دارد، در فهرست میراث جهانی ثبت ک -  ٣
  !مسجد کهنه ای را که در محافظت فارسی زبانان قرار دارد، در فهرست میراث جهانی ثبت کرده است -  ٤
  )٢گزینه ( :َعیِّن معرفًة يف محلِّ املفعولِ � 
  !»النّجاح«اُحبُّ أْن أکتَب إنشاًء تحت عنوان   -  ١
  »إْن تَنرصوا هللا یَنُرصکُم و یُثبّت أَقداَمُکم«  -  ٢
بیِة و التَّْعلیمأ   -  ٣   !لّف عدٌد ِمن الُعلkَِء کُتباً يف مجاالت الرتَّ
  !َمْن َعلََّم ِعلkً فله أَجُر َمْن َعِمَل به ال ینقُص ِمْن أجر العاملِ   -  ٤
  )منتا(عÂِّ األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمةِ �

   ».رأی ذئٌب جائٌع فی املزرعة حkریِْن َسمینیِن یأکالِن الُعشَب «
  .یک گرسنه در مزرعه دو االغ فربه را دید که علف می خوردند -  ١
  .گرگی گرسنه در مزرعه دو االغ فربهی را دید که علف می خورند -  ٢
  .گرسنه در مزرعه دو االغ فربهی را دید که علف می خوردندگرگ یک  -  ٣
  .گرگ گرسنه در مزرعه دو االغ فربهی را دید که علف می خوردند -  ٤
  )منتا( :فیها اسم الَعلَم ماجاء العبارة الّتی َعیِّن�

  !اَلِْعنَُب الَْربا زیلیُّ َشَجرٌَة تَْخِتلُف َعْن باتی أَشجاِر الْعالَِم، تَئْبُُت فی الَْربازیلِ  )١
کویا َشَجرٌَة ِمْن أَطَوِل أَشجاِر اَلْعالَِم فی کالیفورنیا )٢   !َشَجرُة السَّ
  !ٌة تَنْمو فی ُجُزِر املحیِط الْهاِدئِ َشَجرَُة الُخبِز َشَجرٌَة اْسِتوائیَّ  )٣
رَِة َو قَْد تَبلُُغ ِمَن الُْعْمِر أَلَْفْی َسنَةٍ  )٤   !َشَجرَُة الَبلّوِط هَی ِمَن األَشجاِر املَُعمَّ

 

    کار در کالسکار در کالسکار در کالسکار در کالس
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  )منتا( :َعیِّن العبارَة الّتی فیها اسم الَعلَم�
َح لَُه القَذَهَب الطّالُب إلَی ُمَعلِّ  )١   !ضیَّةَ ِم األََدِب الفارِسیِّ َو َرشَ
  !اِقَْرأْ و َربَُّک اْألَکْرَُم الّذی َعلََّم بالَْقلَمِ  )٢
  ! إنَّ َهللا الیَْهدی َمْن ُهَو کاِذٌب کَّفارٌ  )٣
 !اَلِْعنَُب الَْربازیلیُّ َشَجرٌة تَْخِتلُف َعْن باقی أَشجاِر الْعالَمِ  )٤
  )منتا(  »معرَّف به اَْل «فیها  ماجاء َعیِّن العبارة الّتی�

  .ئحاً ِمَن الُکَویِت فی َمطاِر مدینِة النََّجفأنا َرأَیُْت سا )١
  »...اَرَْسلنا إلَی ِفرَعوَن رَسوالً فََعَصی ِفرعوُن الرَّسوَل ... «  )٢
  .قَْربُ کورُش یَْجِذُب ُسیّاحاً ِمْن ُدَوِل العالَمِ  )٣
  ».خیُر الْکالِم ما قَلَّ و دَلَّ « )٤

  )منتا( :بیّ فی املحلِّ االعرا مختلفاً   »اَْل «َعیِّن املعرََّف بـ �
  !ظَواِهُر الطبیعِة تُثْبُِت َحقیَقًة واِحَدًة َو هَی قُدرَُة هللاِ  )١
  !َشَجرَُة الُخِرب َشَجرة اْسِتوائیٌَّة تَنْمو فی ُجُزِر الُْمحیِط  )٢
  شجرُة النِّفِظ َشَجرٌَة یَْستَخِدُمها النزرعون کسیاجٍ  )٣
                                                                                                                                                                                          !قَْربُ کورُش یَْجِذُب ُسیّاحاً ِمْن ُدَوِل الْعالَمِ  )٤
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ماير ض( بعضي از آنها قابليت اّتصال به كلمات را دارند . ضمير ها جانشيني براي اسم ها هستند كه كاربردهاي مختلفي دارند
  .كه در ادامه به آنها اشاره شده است) ضماير منفصل ( و برخي هم اين قابليت را دارا نيستند) متصل 

  ض�یر متصل) ب                                             ض�یر منفصل) الف

  شخص  صیغه  کاربرد  ترجمه  ضمیر
    للغائب  مفرد مذکر غائب  او  هو
kللغائبینِ   مثنی مذکر غائب  آن دو  ه    
    للغائبین  جمع مذکر غائب  )آن چند نفر( آنها   هم
    للغائبة  مفرد مونث غائب  او  هی
kللغائبتینِ   مثنی مونث غائب  آن دو  ه    
    للغائبات  جمع مونث غائب  )آن چند نفر( آنها   هنَّ 
    للمخاطب  مفرد مذکر مخاطب  تو  أنَت 
kدو نفر  أنت kللمخاطبینِ   مثنی مذکر مخاطب  ش    
    للمخاطبین  جمع مذکر مخاطب  شk چند نفر  أنتم
    للمخاطبة  مفردمونث مخاطب  تو  أنِت 
kدو نفر  أنت kللمخاطبتینِ   مثنی مونث مخاطب  ش    
 َّÆچند نفر  أن kللمخاطبات  جمع مونث مخاطب  ش    
    للمتکلّم وحده  متکلّم مفرد مذکر و مونث  من  أنا

    للمتکلّم مع الغیر  مذکرو مونث/متکلّم مثنی وجمع  ما  نحن

        ضمیرضمیرضمیرضمیر
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  ضمیر
  ترجمه

  متصل به فعل  و حرف  متصل به اسم  شخص  صیغه  کاربرد
    للغائب  مفرد مذکر غائب  و راا  ش ـَـ/ او  ه/  ه

kللغائبینِ   مثنی مذکر غائب  آنها را/ آن دو را   شان ـِـ/ آن دو  ه    
    للغائبین  جمع مذکر غائب  آنها را  شان ) / آن چند نفر( آنها   هم
    للغائبة  مفرد مونث غائب  او را   ش ـَــ/ او  ها

kلغائبتینِ ل  مثنی مونث غائب  آنها را/ آن دو را   شان ـِـ/ آن دو  ه    
    للغائبات  جمع مونث غائب  آنها را  شان ـِــ)/ آن چند نفر( آنها   هنَّ 
    للمخاطب  مفرد مذکر مخاطب  تو را  ت ــَـ/ تو   کَ 

kُدو نفر   ک kدو نفر را  تانــِـ / ش kللمخاطبینِ   مثنی مذکر مخاطب  ش    
    خاطبینللم  جمع مذکر مخاطب  شk چند نفر را  تان ـِــ/ شk چند نفر   کُم
    للمخاطبة  مفردمونث مخاطب  تو را  ت ـَــ / تو  کِ 

kُدو نفر   ک kدو نفر را  تان ــِـ/ ش kللمخاطبتینِ   مثنی مونث مخاطب  ش    
    للمخاطبات  جمع مونث مخاطب  شk چند نفر را  تان ـِــ/ شk چند نفر  کُنَّ 
    وحدهللمتکلّم   متکلّم مفرد مذکر و مونث  مرا/ من را   م ــَـ/ من   ی
    مع الغیر للمتکلّم  مذکرو مونث/وجمعی متکلّم مثن  ما را   مان ـِــ/ ما   نا
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كه البته با اضافه شدن حروف ديگر كه به ) ريشه كلمه (دارند سه حرف اصلي بسياري از كلمات در زبان و ادبيات عرب 

دن و تغيير هم مي تواند در فعل باشد و هم در اين اضافه ش.گفته مي شود، شكل ظاهريشان تغيير مي كند حرف زائدآنها 
اسم، اما نتيجه مشترك هر دو نوع كلمه اين است كه  حروف زائد معناي آنها را تغيير مي دهدو كاربرد هاي مختلفي را براي 

  .ما فراهم مي سازد
  :حروف اصلي را مي توان به شكل  

      

  :               تقسيم كرد و با اضافه كردن حروف زائد كلمات جديد شكل داد 

ـِ  ل اااا    فـ   فعل ـِفـَ عـ  مـمـمـمـ  ل يـيـيـيـَفـ  عـ   ل ووووف عـ   مـمـمـمـ  ع ـِع ـِع ـِع ـََفـ  عـ   ل ع ـَع ـَع ـَع   لَ     ع

  علَّم  معلِّم  عليم  معلوم  عالم  علم

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                

        ـعـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــ        فـــــــــــــــــفـــــــــــــــــفـــــــــــــــــفـــــــــــــــــ
        ــلــلــلــل

        

اواواومين حرف اصلي        لين حرف اصليلين حرف اصليلين حرف اصليلين حرف اصلياومين حرف اصليدومين حرف اصليدومين حرف اصليدومين حرف اصلي        دومين حرف اصليسومين حرف اصليسومين حرف اصليسوسو        

  اصلی کلماتاوزان و حروف 
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همانطور كه مي دانيد كاملترين نوع كلمه فعل است . اكنون به مهمترين بخش مربوط به كلمات يعني شناسايي و كاربرد فعل رسيديم 
له و مفهوم كامل را در بر فعل در واقع خود به تنهايي مي تواند يك جم. كه هم زمان را شامل مي شود وهم معناي كامل مستقلي دارد 

  :ساختار اصلي تمامي فعل ها به شكل زير مي باشد  .بگيرد

        چارچوب و شكل اصلي صرف افعالچارچوب و شكل اصلي صرف افعالچارچوب و شكل اصلي صرف افعالچارچوب و شكل اصلي صرف افعال                               

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 صیغه شخص
 مفرد  
 مذکر مثنی  
 جمع  

 غایب    
 مفرد  
 مونث مثنی  
 جمع  

   

 مفرد  
 مذکر مثنی  
 جمع  

 بمخاط    
 مفرد  
 مونث مثنی  
 جمع  

   

   وحده   
 مع الغیر    متکلم

        فــعــلفــعــلفــعــلفــعــل



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٢۶ 

 

 فعل از نظر زمان •

  ماضي مثبت) الف   

منظور فعلي است كه روي دادن حالت يا انجام پذيرفتن كاري در زمان گذشته رابيان مي كند پس اگر موضوع 
فعل . به زمان گذشته باشد ، افعال مورد استفاده ماضي خواهد بودگفت و گو و يا متن مورد مطالعه مربوط 

 .ساخته مي شود َفُعَل / َفِعَل / َفَعَل  :ماضي بر سه وزن 

  نشانه ها و ساختار فعل ماضي

  !حــال

ست و با ا ريشه فعلكه همان  صيغه اولبا توجه به تمامي صيغه ها در ميابيم كه تمامي صيغه هاي ماضي بر اساس 
  : اين شناسه ها عبارتند از . اضافه شدن عالمت هايي بعنوان شناسه فعل ساخته مي شود 

  

 

  شخص  صیغه  کاربرد  ترجمه  فعل
    للغائب  مفرد مذکر غائب  انجام داد او  فََعَل 
    للغائبینِ   مثنی مذکر غائب  آنها/انجام دادند آن دو  فََعال
    للغائبین  جمع مذکر غائب  م دادند آنهاانجا  فََعلوا
    للغائبة  مفرد مونث غائب  انجام داد او  فََعلَْت 
    للغائبتینِ   مثنی مونث غائب  آنها/انجام دادند آن دو  فََعلَتا
    للغائبات  جمع مونث غائب  انجام دادند آنها  فََعلنَ 
    للمخاطب  مفرد مذکر مخاطب  انجام دادی تو  فََعلَت 
kُدو نفرانج  فََعلت kللمخاطبینِ   مثنی مذکر مخاطب  ام دادید ش    
    للمخاطبین  جمع مذکر مخاطب  انجام دادید  فََعلتُم
    للمخاطبة  مفردمونث مخاطب  انجام دادی تو  فََعلِت 
kُدو نفر  فََعلت kللمخاطبتینِ   مثنی مونث مخاطب  انجام دادید ش    
 َّÆُللمخاطبات  جمع مونث مخاطب  انجام دادید  فََعل    
    للمتکلّم وحده  متکلّم مفرد مذکر و مونث  انجام دادم  فََعلُت 
مذکرو /متکلّم مثنی وجمع  انجام دادیم  فََعلنا     للمتکلّم مع الغیر  مونث

  نا/ت / تُنَّ /  تُما/ ت / ُتم / تُما / ت / ن / تا / واو / الف 
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  1ماضي منفي ) ب 

گر بخواهيم راجع به كاري كه قبالً اين نوع فعل ماضي عدم انجام كار را روي دادن حالت در زمان گذشته را بيان مي كند ، پس ا
 .انجام نشده است ، بنويسيم يا صحبت كنيم از اين نوع فعل استفاده مي كنيم 

 طريقه ساخت •

  

 

 

  .ماضي مثبت در ترجمه بصورت ساده  و مطلق ترجمه مي شود ) الف 

 ...رفتم و :  تذَهب/ رفت  : ب ذَه: مانند 

  

  .  ميباشد ... نرفت ، نرفتند  و : ترجمه ماضي منفي ساده بصورت منفي مطلق يعني )ب 

  

  

  

        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
  

  : انواع ما 

1  -                                                  2 -                                                    3 –                    

4  -                                                  5 -                                                    6 –                     7  -   

  

  ) کنکوررسارسی(   : عن الباقی تختلف» ما « عیّن  �
  !بعد زمن ما غیّر فکرَه و نظرته ) ۲!                      ما رأیت من ال یغتنمون الفرصة )  ۱
  !ما أرسلناک إّال مبّرشاً و نذیراً )  ۴فیه ما یضمن سالمة روحنا و جسمنا                  ) ۳
  
  

  ما ذهَب : َذَهَب + ما = فعل ماضی بدون تغییر + » ما « حرف منفی ساز 

  نرفت: ما َذَهَب / رفت: ماضی ساده                َذَهَب + نـَ 

 ترجمه آباد 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٢٨ 

 

  فعل مضارع مثبت) ج

فعل . ت يا انجام پذيرفتن كاري را در زمان حال بيان كنيم از فعل مضارع استفاده مي كنيمما براي آنكه بخواهيم روي دادن حال 
  .ساخته ميشود يفعلُ/ يفعلُ / يفعلُ : مضارع بر سه وزن 

 طریقه ساخت

  

        
  یَذهَ� ، تَذه�َ                                                                                                                    تذهبینَ                                                                                                                    یَذَهبوَن ، تَذهبونَ                                                                                                                    ...َیذهباِن ، تَذهباِن و             ، اِن ، وَن ، ن ، ین    ــُـ ) +ل ریشه فع( َذَهَب + ن / الف/ ت/ ی                  ...یَذَهُب ، تَذَهُب و                                                                                                                    ، اِن ، وَن ، ن ، ین ـــُــ) + ریشه فعل (اولین صیغه ماضی + حروف تیـنـا 

 

  شخص  صیغه  کاربرد  ترجمه  فعل
    للغائب  مفرد مذکر غائب  انجام می دهد  یَفَعُل 

    للغائبینِ   مثنی مذکر غائب  آنها/انجام می دهند آن دو  یَفَعالنِ 
    للغائبین  جمع مذکر غائب  دهند آنها انجام می  یَفَعلونَ 
    للغائبة  مفرد مونث غائب  انجام می دهد او  تَفَعُل 

    للغائبتینِ   مثنی مونث غائب  آنها/انجام می دهند آن دو  تَفَعالنِ 
    للغائبات  جمع مونث غائب  انجام می دهند آنها  یَفَعلنَ 
    للمخاطب  مفرد مذکر مخاطب  انجام می دهی تو  تَفَعُل 

    للمخاطبینِ   مثنی مذکر مخاطب  انجام می دهید ش� دو نفر  النِ تَفعَ 
    للمخاطبین  جمع مذکر مخاطب  انجام می دهید  تَفَعلونَ 
    للمخاطبة  مفردمونث مخاطب  انجام  می دهی تو  تَفَعلینَ 
    للمخاطبتینِ   مثنی مونث مخاطب  انجام می دهید ش� دو نفر  تَفَعالنِ 
    للمخاطبات  مونث مخاطبجمع   انجام  می دهید  تَفَعلنَ 
    للمتکلّم وحده  متکلّم مفرد مذکر و مونث  انجام می دهم  أفَعُل 
    للمتکلّم مع الغیر  مذکرو مونث/متکلّم مثنی وجمع  انجام می دهیم  نَفَعُل 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٢٩ 

 

  
 

 ...مي رويد و / مي شنود: مضارع مثبت در حالت عادي بصورت اخباري ترجمه مي شود يعني  -  1

 

 

        

  .اگر بخواهيم كاري را كه در زمان گذشته بصورت مستمر انجام شده است بيان كنيم از ماضي استمراري استفاده مي كنيم –2

  

 

        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
  

١  -   

                                                      

  مرجع جمله                                                  

               
  

                                 

                    .کاَن الطّالب یَستمعوَن إلی الکالم املعلّم – ۱
  .لّمیَستمعوَن إلی الکالم املع واکانالطّالب  -  ۲
  .کاَن یَستمع الطّالب إلی الکالم املعلّم -  ۳

  

  

  

  می رود: ارع                   یَذَهُب بن مض+ می     

  می رفت: فعل مضارع                  کان یَذَهُب + کان                 

 ترجمه آباد 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٣٠ 

 

  نقش ويرگول در سواالت  – 2

  : ةفی الرتجم الخطأعّین  �

  .............................................................................................................................: ة األولی کاَن یستمع الطّّالب بدقّة ، فی الحصّ ) الف

  .............................................................................................................................:  ،  همو بعد استkع الکالم املعلّم یکتبوَن واجبات) ب
  .............................................................................................................................: و قبل خروج إلی الّصفِّ یتشکَّرون منه ، ) ج
  ............................................................................................................................. !  :  و هذا العمل واجب علی کّل التالمیذ ) د
  فعل مضارع منفي ) د 

ما براي آنكه بخواهيم عدم روي دادن حالت يا انجام پذيرفتن كاري را در زمان حال بيان كنيم از فعل مضارع  منفي استفاده مي 
  .كنيم

 طريقه ساخت •

        

        

        

                                

        

        
  ال يذهب  نمي رود/ مثالً  يذهب مي رود . ترجمه فعل مضارع منفي بصورت منفي اخباري مي باشد        

 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

        ::::» » » » ال ال ال ال « « « « انواع  انواع  انواع  انواع      

1111    –                                                                                                                                                                                                                                                            4444    ----            

2222    –                                                                                                                                                                                                                                                            5555    ----            

3333     - - - -            

   

  

  

  ال يذهب :يذهب + ال /    فعل مضارع بدون تغيير  + » ال « حرف نفي    -  1      

  مايذهب: يذهب + ما /    فعل مضارع بدون تغيير  + » ما « حرف نفي   - 2      

 ترجمه آباد 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٣١ 

 

  )آينده مثبت ( فعل مستقبل ) ه 

 

  .حتماً مي دانيد براي ساخت فعل آينده در زبان عربي بصورت زير عمل مي كنيم

     
 

  
  . در ابتداي فعل استفاده مي كنيم» خواه « در ترجمه فعل مستقبل مثبت از كلمه 

  خواهد رفت: سوف يذهب :                         مانند 

          ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................  

  

  )مثبت (فعل امر مخاطب ) و 

نطور كه از عنوان اين فعل مشخص است ، هر گاه بخواهيم در متون و مكالمات دستور بر انجام كاري بدهيم از فعل امر استفاده هما

  . خاطب از شش صيغه مخاطب ساخته مي شود ضمناً امر م. مي كنيم

 طريقه ساخت •

  ذْهب: َتذهب             را حذف مي كنيم  ) ت ( حرف مضارعه  – 1

  اذهب: ذْهب      .          اولين حرف باقيمانده ساكن باشد ، الف امر مي آوريم) ت( در صورتي كه بعد از حذف  – 2

ُ داشت حركت ضمه مي –ِ داشت، به الف امر حركت كسره ميدهيم و اگر حركت –َ يا -اگر  حركت.جه مي كنيم به دومين حرف اصلي تو – 3
  إذهب: اذهب               .          دهيم 

  :يعني .آخر فعل را مجزوم مي كنيم  – 4

  إذهب: إذهب           .          ْ تبديل مي كنيم –ُ را به –حركت ) الف

  إذهبوا: إذهبون                .        نون آخر فعل را حذف مي كنيم )ب

  إذهبن: إذهبن . هيچ تغييري نمي دهيم) سوم شخص جمع مونث ( 12و  6در صيغه ) ج

  

  سوف یَخُرجُ / سَیخرُج : یَخرُج + سوف / ع بدون تغییر                         س فعل مضار+ سوف / س   

 ترجمه آباد 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٣٢ 

 

  

  مي باشد... بنوش ، كمك كنيد و : حتماً براي شما روشن است كه دستور به مخاطب مانند

 )امر منفي( فعل نهي دوم شخص ) ز

بدهيم از فعل نهي استفاده مي عدم انجام كاري با دّقت در عنوان فعل مشخص است ، زمانيكه بخواهيم در متون و مكالمات دستور بر
  . ضمناً امر مخاطب از شش صيغه مخاطب ساخته مي شود . كنيم

 طريقه ساخت •
  ال تَذَهْب : فعل مضارع مجزوم                   تَذَهُب + » ال « حرف نهی  

  

  

  ...مانند نرو ، خارج نشويد و . هنگاميكه فعل نهي را بخواهيم ترجمه كنيم بصورت امر منفي اين عمل را انجام مي دهيم

  )قلم چی–کانون فرهنگی آموزش ( : الخطأعیِّن  �
  !رد که هkنند او باشیآراید و دوست دا نادان کار خود را برای تو می!: الجاهُل یَزیُن لک فعلَه و یُحبُّ أن تکوَن مثله)  ١ 
  !ای مرد سفر مکن، دوست من در این شهر نیست!: ال تُساِفر یا رجُل، لیَس لی َحبیٌب فی هذه املَدینة)  ٢ 
  !کنند خورشید و ماه و ستارگان برای خدا سجده می!: یسجد ¹ الّشمُس و القمُر و النّجومُ )  ٣ 
  !کرد ی از کارمندان به مردم کمک مییک!: أحُد املوظّفیَن کان یُساعُد النّاَس )  ٤ 
  
  ! یا طالباِن، إبحثاِن عن املواّد الغذائیّة )  ١  )قلم چی–کانون فرهنگی آموزش (  :عیِّن الٌصحیح عن فعل األمر�

  ! اُنظرَن الی تلک الّسفینة یا زمیالتی )  ٢
  ! یا إخوتی، اقرتبَن منّا إذا ینزل الجنود )  ٣
  ! یا شابُّ إسمعوا کالمی بدقٍّة  )  ٤

  

  )قلم چی–کانون فرهنگی آموزش (  :الخطأَعیَّن �
َجرََة کَیَف تَنَ َهل تَعل )  ١   آیا می دانید که درخت چگونه از دانه رشد می کند؛   :ُمو ِمن َحبَّةٍ میَن أنَّ الشَّ
مَس لَها نوُر َو َحرارُة، )  ٢   و خورشید نور و گرمایی دارد؛  :َو الشَّ
  و زمین را به وسیلۀ آن بعد از غبارآلودگی رسسبز گردانید؛  !:َض ِبِه بَعَد اغِرباٍر َخِرضَةً َو َصیََّر األر  )  ٣
  !پس خدا را برای همۀ این نعمت ها شکر می کنیم!: فَنَشُکر َهللا علی هذه النََّعِم کُلَّها )  ٤

  

  

 ترجمه آباد 

 ترجمه آباد 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٣٣ 

 

  )٢گزینه ( : عّین الّصحیح����
  کنی؟ به راستی گفتار، نگاه ¬یچرا : لkِذا ال تَنظُُر إلی ِصدِق حدیثهم؟ )  ١
  !گوید، نگاه نکن گوید و به کسی که می نگاه کن به آنچه می!: أنظُُر إلی ما یَقوُل و ال أنظُر إلی َمْن یَقوُل  )  ٢
  !کارند، زیان را درو خواهند ¬ود دانیم کسانی که دشمنی را می می!: ا نَْعلَُم أنَّ الّذیَن یَْزَرعوَن الُعدواَن سوَف یحِصدوَن الخرسانکُنّ  )  ٤  کرد، چه کسی در آن ماهش را به وجود آورد؟ به شب نگاه می!: کانت تنظُُر إلی اللّیِل فََمْن أوَجَد فیه قمره )  ٣

  )خیلی سبز( » الّتالمیذ غداً ................ املعلّمون « :  عّین الصحیح للفراغ����
  کانوا ساعدوا – ۴         ساعدوا       – ۳اعدون              کانوا یس – ۲سوف یساعدون                  – ۱
  )عربی عّ�ر( : عّین الجواب املناسب للفراغات ����

  » من املکتبة........ و لکن أنتم أیّها الطّّالب  املدرسة...................... الّدرس و ............ أیّتها الطّالبتان «                     

     اُخرجوا –اُدخال  –ال تکتبا )   ٤                          اُخرجوا                       –اُدخلن  –ال تکتبا ) ٣  اُخرجا –اُدخال  –ال تکتبا )  ٢                     اُخرج                           –اُدخلی  –ال تکتبی )  ١  
  

  

                                                       

  )موصوف و صفت ( تركيب وصفي ) الف 

  . اسمي است كه در حال بيان ويژگي هاي آن هستيم:  )منعوت( موصوف

  .يك يا چند ويژگي آن را بيان مي كند صفت نام دارد ، بعد از موصوف  يا فعلي كه اسم:  )نعت(  صفت

  )مربوط به درس جمله بعد از نكره( صفت جمله  – 2                صفت مفرد                       – 1:   انواع صفت 

  

  

  

  :ويژگي هاي مشترك موصوف و صفت 

  َشَجرٌة َجمیلةٌ : یعنی هر دو یا مذکر و یا مونث است.موصوف و صفت از نظر جنس با هم مطابقت دارد   – ۱
  املومنوَن املُجاِهدونَ : »  ـــــًــــــــٍـــــــٌــ« میباشد یا دارای » الـ « هردو یا  دارای   معموالً موصوف و صفت -  ۲
  : از نظر تعداد با هم مطابقت دارد موصوف و صفت  -  ۳
  : با هم مطابقت دارد عالمت ظاهریاز نظر موصوف و صفت  -  ۴
  

    تركيب وصفي و تركيب اضافيتركيب وصفي و تركيب اضافيتركيب وصفي و تركيب اضافيتركيب وصفي و تركيب اضافي

  اسم+ اسم :     صفت مفرد 
  )صفت ( زیبا ) موصوف( شجرة جمیلة  درخت :  مانند           

 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٣۴ 

 

          ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
  
  ....................................................................................................................................................................................................................صفت برای جمع غیر انسان بصورت  -  ۱ 

وُر املُتََحرَّکةُ                      الکتب املفیدة      الجزر االستوائیّة                                                    :  مانند    الصُّ
۲  - ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
۳  -  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
  )مضاف و مضاف اليه (  تركيب اضافي) ب 

در واقع تفاوت . در اين حالت تركيب مضاف و مضاف اليه داريم. گاهي دو اسم پشت سر هم مي آيد اما اسم دوم وصفي براي اسم اول ندارد 
اما مضاف اليه ... و  بزرگخانه ،   آبيموصوف و صفت  با مضاف و مضاف اليه در اين است كه صفت از نظر معنايي كامل نيست مانند آسمان 

  . گيرد  نمي) الـ ، تنوين ، نون مثني و جمع مذكر سالم ( ضمناً مضاف هيچ گاه . معناي كاملتري دارد 

  : مانند 

 1 ( ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

2 ( ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

3 ( ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

          ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
  : اسم هاي ممنوع االضافه  – 1

  

  : اسم هاي دائم االضافه  – 2

  

  

  
بنابراین در ترجمه . گاهی  ترکیبی که داریم هم دارای مضاف الیه است و هم دارای صفت بدین صورت که ابتدا مضاف الیه می آید سپس صفت    درختان زیبای ما:  در فارسی                مضاف الیه                  : نا                                                                               )   درختان ما زیبا : در عربی ( أشجارنا الجمیلة :  مانند    مضاف و موصوف: أشجار                                                                                       .                                                              دا  صفت را ترجمه کنیم ، بعد از آن مضاف الیه را باید دقّت داشته باشیم که بر عکس ترکیب عربی ابت

  فتص: الجمیلة                                                                           
  

 ترجمه آباد 



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٣۵ 

 

 ............................بَعِض املوادِّ الکیمیاویِّة  –                         ......................       الُصور املُتََحرَّکة  - 
 .................................واِجباتِه املَدرَسیّة  –                        ...........................        ُمختََربٌ َصغیٌر  - 
هبیَّ   -                      .........................          َعَربَة البَضائع  -  َها الذَّ َ̂  ..................................خا
 .......................................َعَملَک الّصالِح  –                    .......................               أیّام الطُّفولة  - 
  
          ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      
۱  -   

  :   غاباتها جمیلة :                                                         غاباتها الجمیلة  )الف 
  : منظر إصفهان الجمیل :                                               منظر إصفهان الجمیلة)    ب
۲  - 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  ! إن االیثار صفة انسانیّة یجُب أن نتحلّی بها)  ١  )قلم چی  -کانون فرهنگی ( : الّرتکیب االضافّی فی العبارات الّتالیةن یّ ع����

  ! العلkء املسلمون ألّفوا کتباً مفیدة فی العصور املاضیة)  ٢
  ! اُرید اَن أذهب إلی املکتبة العاّمة)  ٣ 
  ما هو اَخطر األمراض لإلنسان؟ )  ٤
  ) ٢گزینه ( :عیّن الّصحیح يف الّرتجمة أو املفهوم����

kِء ِعنَد غروِبها الجمیلِ «                     مس املُستَِعرَة يف السَّ   »!هؤالِء الَصدیقاُت یَبَحÊَ الشَّ
  !کنند این دوستان خورشید فروزان را در آسkن هنگام غروب زیبا نگاه می)  ١
  !وجو کردند در آسkن که غروبش زیباست، جستآن دوستان خورشید سوزان را )  ٢
  !کنند وجو می این دوستان خورشید فروزان را در آسkن هنگام غروب زیبایش جست)  ٣
  !ها دوستانی هستند که خورشید سوزان را در آسkن زیبا هنگام غروبش نگاه کردند این)  ٤
  
  )۹۴کنکور رسارسی (  )فی اإلضافة( عّین الخطأ ����

  !املستشفیات د األیّام عزمنا علی أن نذهب لعیادة مرضی صباح اح – ۱
  !عندما یخرج التّالمیذ من صفوفهم یزدحمون أمام املدرسة عادة  – ۲
  !فی الشارع  تعّجب الرّجل الغجوز من عمل هذین التلمیذین – ۳
  !کان احد مصلّین املسجد یجمع إعانات النّاس للفقراء  – ۴
  

  أربعة -  ۴واحد                         – ۳ثالثة                         – ۲اثنان                         – ۱  )ایاد فیلی –مهر فائق (  »فی هذا الصباح اشرتیت الکتاب من بائعی الکتب املدرسّیة « : ارة الّتالیة فی العب» مضاف الیه « کم  ����
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٣۶ 

 

        

        

الثّالثة ، : مانند . . اّال ربعاً استفاده می کنیم/ همچنین برای بیان ، نیم و ربع از نصف .ت از اعدادی استفاده می کنیم که بر وزن فاعل می باشندبرای بیان ساع   الرّابعة ، الّخامسة و النِّصف ، الّساِدسة إّال ربعاً 
   :عّین الصحیح عن الساعة ����

  )خودمون ( » ... ة القصیرة علی التّاسعة و الطویلة علی الثالثة یعنی الساعة إذا کانت العقرب«                     
  إّال ربعاً   التاسعة )  ۲الثّالثة إّال ربعاً                             )  ۱
                 الثّالثة و ربع                                         )  ۴التاسعة و ربع                            )  ۳
          ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه        
  :  »... الحمد ¹ِ الذی خلَق الّسkوات و األرض «  -  ۱
  : اُحبُّ أن اُسافَر   -  ۲
  : ایّها و ایّتها  – ۳
  :انظر إلی الشمس الّتی  – ۴
  : اُنظر إلی اللّیل فَمن            أوجد فیه قََمره  – ۵

  .اً باللّغات فی القوسینأکمل النَّص ُمستَعین - ۶     
  )األُسبوع / الَخمیس / بارِد / أَزهار / تهیئة / املحافظة / سفرٍة ِعلمیٍّة / شّالالت ( 

فی .. ..................َسنَذَهُب یوَم : قاَل املُدیُر . ِمن طهراَن إلی یاسوجَ ................. طُّالب املَدرسِة َمرسوروَن  ِألنَّهم َسوف یَذَهبوَن لـِ 
فَطُّالب ........................ املالبس املناسبة ِألنَّ الجّو فی یاسوج : ........................ علیکم ºِراعاة بعض األُمور . القادم .................... 
  .جمیلٌة ...................  عیوٌن  و  . اباٌت و أنهاٌر ، غ................... نعم فی هذه : هل هی َمدینٌة َجمیلٌة ؟ قاَل املُدیر : یَسألوَن املُدیَر 

  :  )التحلیل الرصفی( الخطأ عن نوعیة الکلkت / عین الصحیح  – ۷
  »ُمستعرة  اُنظُر إلی الّشمس الّتی جذوتها«  ����

 )من باب إفعال( مزید ثالثی  –للمخاطب  –فعل امر : اُنظر  )۱
 »إلی « ر بحرف مجرو  –مبنی  –مفرد مونث  –اسم : الّشمس  )۲
 مبتدا و مرفوع و الجملة اسمیة –معرب  –مفرد مونث : جذوة  )۳
 خرب و مرفوع –) استعار من باب انفعال: مصدره ( اسم فاعل : مستعرة  )۴

  
 

 ساعت خواني
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٣٧ 

 

  )۹۸رسارسس تجربی (  :فیه من املتضاد  لیسعیّن ما  - ۸
  !و القمر کُرتان من الکرات السkویة الّشمس ) ۲!                    کّل یوم یحتوی علی لیل و نهار ) ۱     
 !إّن هللا یُخرج املؤمنین من الظّلkت إلی النّور ) ۴!                   القیام و القعود من أعkل الّصالة ) ۳     

 
 

 

 

تقسيم مي  ترتيبي اعدادو  )شمارشي ( اعداد اصلي اعداد در زبان عربي داراي قانون و شاكله ي مرّتبي مي باشند و خود به دو نوع 
مي ) بر وزن مفعول ( ضمناً كلمه اي كه عدد راجع به آن بحث مي كند و يا بهتر بگوييم در حال بيان تعداد آن است معدود . شوند

  . اعداد گاهي قبل و گاهي بعد از معدود خود مي آيند. در واقع معدود يعني شيء ، شخص يا حيوان قابل شمارش . ناميم 

  لياعداد اص) الف 

 

        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه          
يعني اگر بخواهيم . مي آيد » ين « و » ون «  در زبان عربي با) تا زياد مي شوند  10تا  10اعدادي كه  –دهگان ها (  عقود  -  1

 . مي آوريم ) ون ، ين ( را به همراه اين پسوند ها  10الي  3را بنويسيم، اعداد ... و   50،  40،  30اعداد   

 عشرينَ     / ين            عشرون /ون + عشر :   مانند 

  
  .أکمل الجدول التّالی ّ 

  

  

  

 

    کار در کالسکار در کالسکار در کالسکار در کالس

  ستََّة عرشَ /ستَّ عرشَة   ۱۶  إحدی عرشةَ / أحَد عرشَ   ۱۱  ستّة/ سّت   ۶  واحدة/ واحد   ۱
  سبعَة عرشَ /سبَع عرشَة   ۱۷  اِثنتا عرشةَ / اِثنا عرشَ   ۱۲  سبعة/سبع   ۷  إثنتان/إثنان   ۲
  xانيَة عرشَ /xاÍ عرشَة   ۱۸  ثالثَة عرشَ / ثالَث عرشةَ   x  ۱۳انية/xاÍ   ۸  ثالثة/ثالث   ۳
  تسعَة عرشَ /  تسَع عرشَة   ۱۹  أربعَة عرشَ   /أربَع عرشةَ   ۱۴  تسعة/ تسع   ۹  أربعة  /أربع  ۴
  عرشین/ عرشون   ۲۰  خمسَة عرشَ /  خمَس عرشةَ   ۱۵  عرشة/  عرش  ۱۰  خمسة/ خمس  ۵

۲۰  .... / .................................  ۶۰  .................. / ...................  
۳۰  .................. / ...................  ۷۰  .................. / ...................  
۴۰  .................. / ...................  ۸۰  .................. / ...................  
۵۰  ................................. / ....  ۹۰  .................. / ...................  

  )  ۱ -۱۰۰( اعداد 
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٣٨ 

 

و بعد از ) 5(ابتدا عدد كوچكتر ) بيست و پنج(  25باشد مثالً عدد ... و  30،  20اگر عددي را كه در نظر داريم جزء اعداد ميان  -  2

 خمسة و عرشونَ / خمس : بيست و پنج . را بيان مي كنيم)  20(آن عدد بزرگتر 

آشكارتر بگوييم اگر معدود اعداد مورد .آورده مي شود »  ة« اهي بدون و گ»  ة« با )  َعَرشَة(  10تا )  ثَالثة(  3گاهي اعداد اصلي  -  3

به مثال ها ي . آورده مي شود» ة « اشاره مونث باشد اين اعداد بصورت مذكر و اگر معدودشان مذكر باشد اين اعداد مونث يعني با 

 :زير دّقت كنيد

 مذکر)          کُتٍُب (معدود                     مونث )          ثالثة( قَرأُت ثالثَة کُتٍُب           عدد  - 
  مونث)          مجالٍت (مذکر                     معدود )          ثالث( قَرأُت ثالَث َمجالٍت      عدد  - 

  
  .أکمل الجدول التّالی ّ

۳۱  .............................. / ..............................  ۳۸  ....................................... / .....................  
۳۲  .............................. / ..............................  ۳۹  .............................. / ..............................  
۳۳  ............................. / ...............................  ۴۱  .............................. / ..............................  
  .............................. / ..............................  ۴۲  أربعة و ثالثون/ أربَع و ثالثون       ۳۴
۳۵  .............................. / ..............................  ۴۳  .............................. / ..............................  
۳۶  ............................................ / ................  ۴۴  .............................. / ..............................  
۳۷  .............................. / ..............................  ۴۵  .............................. / ..............................  

 .بيان مي كنند »  ِمائَة« و گاهي بصورت »  ِمئَة« را بصورت   100در زبان عربي عدد  - 4

به نمونه ها و نوع ترجمه اعداد اصلي يا شمارشي در . استفاده مي شودشي ء ، شخص و يا حيوان اعداد اصلي براي شمارش از  -  5

  .عبارت هاي زير توجه كنيد 

 .برابر آن پاداش دارد  دههرکس کار نیک انجام دهد » أمثالِها  َعرشُ َمن جاَء بالَحَسنِة فَله «   - 
  .ستاره را دیدم  یازدهمن »  کوکباً   أَحَد َعَرشَ إنّی رأیُت «  - 
  .دانش آموز از مدرسه خارج شدند چهار. الطّّالب ِمن املَدرسِة  أربََعةَ َخرََج  –
يك : اين است كه اين اعداد را بدون هيچ پسوند يا پيشوندي بصورت نتيجه اي كه ازتوجه به ترجمه اعداد اصلي بدست مي آيد ،  - 6

  .ترجمه مي نماييم... بيست و يك و ... پانزده ، شانزده و ... ، دو ، سه و

( تقسيم  - )ضرب في ( ضرب  –)  ناقص (تفريق  –) زائد( جمع : براي محاسبات رياضي و انجام اعمال اصلي كه عبارتند از   -  7

 .از اعداد شمارشي استفاده مي كنيم) لي تقسيم ٌ ع

  ۹۰+۱۰=۱۰۰                                       تِسعوَن زائد َعرشٍة یُساوی ِمئَةً  :مانند 

  ۳۰÷۲=۱۵                    ثالثون تَقسیٌم َعلی اثنیِن یُساوی خمًس عرشة        

 

    کار در کالسکار در کالسکار در کالسکار در کالس
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٣٩ 

 

  اعداد ترتيبي) ب 

 

        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه          
در زبان عربي  در اعداد ترتيبي با اعداد شمارشي مشترك مي باشد و ) زياد مي شوند تا  10تا  10اعدادي كه  –دهگان ها ( عقود  -  1

ون ، ( را به همراه اين پسوند ها  10الي  3را بنويسيم، اعداد ... و   50،  40،  30يعني اگر بخواهيم اعداد   . مي آيد » ين « و » ون « با 

 .مي آوريم ) ين 

 عشرينَ     / عشرون               ين      /ون + عشر :   مانند  

  
  .أکمل الجدول التّالی ّ 

  

  

  

اگر عددي را كه در نظر  -  2

را بيان )  20(و بعد از آن عدد بزرگتر ) 5(تدا عدد كوچكتر اب) بيست و پنج(  25باشد مثالً عدد ... و  30،  20داريم جزء اعداد ميان 

 :را بنويسيم مانند الگوي زير عمل مي كنيم ... ، و  41، 31،  21ضمناَ اگر بخواهيم عدد . مي كنيم

  الحادية والعرشون/ الحادي والعرشون                                     الواحدة/ الواحد                       
را هم مي توان بصورت شمارشي آورد وهم بصورت ترتيبي   عدد يكحتماً شما هم نتيجه اي كه در نظر داريد چنين است كه  -  3

 .اينگونه عمل نمي نماييم... و  42، 32،  22اما بايد بدانيم در ساير اعداد مانند 

 

 

 

    کار در کالسکار در کالسکار در کالسکار در کالس

  السادسة عشرشة/ السادس َعرش  ۱۶  الحاديَة عرشةَ / الحادَي عرشَ   ۱۱  دسةالسا/ السادس  ۶  األولی/ األول  ۱
۲  Íعرشَ   ۱۲  السابعة /السابع  ۷  الثانية/ الثا Íَالسابعة عرشة / السابع َعرش  ۱۷  الثانيَة عرشةَ / الثا  
  ة عرشةالثامن/ الثامن َعرش  ۱۸  الثالثَة عرشةَ / الثالَث عرشَ   ۱۳  الثامنة/ الثامن  ۸  الثالثة/ الثالث  ۳
  التاسعة عرشة/ التاسع َعرش  ۱۹  الرابعة عَرشة   /الرابع عَرش   ۱۴  التاسعة/ التاسع  ۹  الرابعة/ الرابع  ۴
  العرشون  ۲۰  الخامسة عَرشة/  الخامس َعرش  ۱۵  العارشة/ العارش  ۱۰  الخامسة/  الخامس  ۵

۲۰  .................. / ...................  ۶۰  .................. / ...................  
۳۰  .................. / ...................  ۷۰  .................. / ...................  
۴۰  .................. / ...................  ۸۰  .................. / ...................  
۵۰  .................. / ...................  ۹۰  .................. / ...................  
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۴٠ 

 

  
  .أکمل الجدول التّالی ّ

بيان مي كنند و ميان اعداد ترتيبي »  ِمائَة« و گاهي بصورت »  ِمئَة« را بصورت   100باز متذكر مي شويم كه در زبان عربي عدد  - 4

 .و شمارشي تفاوتي وجود ندارد 

بدين . ننداعدادي هستند كه به عنوان صفت بعد از معدود بكار مي روند و در جنس از معدود خود تبعيت مي كاعداد ترتيبي ،  - 5
 ترجمه به و در صورت كه اگر معدود مونث باشد اين اعداد نيز مونث و اگر معدود مذكر باشد اين اعداد نيز مذكر به آورده مي شوند

به نمونه و نوع ترجمه اعداد ترتيبي در عبارت زير . افزوده مي شود  »ُ مين -« يا   »ُ م -« زبان فارسي معموالً به آخر آنها پسوند 
  .ه كنيد توج

 .صفحه پنجاه و سّوم از کتاب را خواندم . قرأُت الصفحَة الثالثَة و الَخمسین ِمن الکتاب - 
  .روز سوم از روزهای هفته سه شنبه است . اَلیَوُم الثالث ِمن أیّام اْألُسبوِع یَوُم الثالثة - 
  دقيقه با عدد اصلي بيان  اما استفاده مي كنيمدر بيان ساعت همانگونه كه در درس گذشته به آن اشاره شد، از اعداد ترتيبي  -  6

  . مي شود هر چند كه گاهي دقيقه نيز با عدد ترتيبي بيان مي شود

 

 

 

  

 

  .برای بیان عمر و سن معموالً از اعداد ترتیبی استفاده می شود – ۷
      : بصورت زیر عمل میکنیم % برای بیان درصد  – ۸ ..........................................................................: ..............................کان إدیسون فی السابعة من عمره 

 

    کار در کالسکار در کالسکار در کالسکار در کالس
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    الساعة الثامنُة إال خمَس دقائَق  :ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه  سة إالّ خمَس عرشَة دقيقًة الساعة الساد/ الساعة السادسة إالّ ربعاً   :ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه  الساعُة الثالثُة و الدقيقة الثالثون / الثالثة وثالثون دقيقةً / الساعة الثالثة والنصف:  ساعت سه و نیم الثامنُة والدقيقُة الخامسَة عرشَة / الثامنة وخمَس عرشَة دقيقةً / الساعة الثامنة والربع :ساعت هشت و ربع  الساعة السابعة و الدقيقُة الخامسُة / الساعة السابعُة و خمُس دقائَق    :ساعت هفت و پنج دقیقه  الساعة الخامسُة ^اماً   :ساعت پنج 

  املئة+ فی + عدد 
  %۵۰  خمسین فی املئة
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۴١ 

 

األولی، قبل سنین و بعد : کم مرّة و متی ُقمَت بزیارة اإلمام الرضا ثامن أ§ّتنا؟ مرّتین«: عّین الَصحیح فی ترجمة العبارة التالیة� اول دو سال پیش و پس از موفقیتم در امتحانات : چند بار و کی به زیارت امام رضا، هشتمین از امامان ما اقدام کردی؟ دو بار -  ١  )قلم چی –کانون (  »!اإلمتحانات الّدراسّیة و الثانیة فی صیف هذا العام فوزی فی نخست پس از قبول شدن در امتحان، در سال قبل و دوم در : امام هشتم پرداختی؟ دو بارکی و چند مرتبه به زیارت امام رضا،  -  ٢  !درسی و دوم در تابستان امسال مرتبۀ اول یک سال پیش، پس از قبولی در امتحانات : رفتی؟ دو مرتبه) ع(چند بار و چه وقت به زیارت هشتمین امام، امام رضا -  ٣  !تابستان هkن سال دفعۀ اول دو سال پیش از : اقدام می ¬ایی؟ دو مرتبه) ع(تبه به زیارت هشتمین امام، یعنی امام رضاچه وقت و چند مر  -  ٤  !و دوم در تابستان امسال     !موفقیت در امتحانات درسی و دوم تابستان همین سال
   !تواند چیزی پنج برابر باالتر از وزنش را حمل کند؟ انستی که مورچه مید آیا می )٤  !دانی که مورچه توانایی حمل چیزی که پنج برابر وزنش است را دارد؟ آیا می )٣  !تواند چیزی که پنجاه برابر باالتر از وزنش است را حمل کند؟ دانی که مورچه می آیا می )٢  !باشد که پنجاه برابر وزنش است؟ دانستی که مورچه قادر به حمل چیزهایی می آیا می )١     :»!خمسیَن َمرة؟ هل تَعلُم أن النّملَة تَقدُر علَی حمِل شیٍء یفوُق وزنها«  )قلم چی –کانون ( عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّرتجمة�
  .اُولئک أربعون تلمیذاً فی صّف واحد )٤  .ضیف واحد خیر من ضیفین اثنین )٣  .واحد، ثالثة و أربعة من األعداد األصلیّة )٢  .فی القفص ثالثَه و سبعون طائراً  )١  )قلم چی –کانون ( املعدوُد؟ ما جاء فی أّی األجوبة�
  !و به راستی نوح را به سوی قومی می فرستیم تا هزار و پنجاه سال در میان آن ها ºاند -  ٤  !و البته نوح را به سوی قومی فرستاده ایم که نهصد و پنجاه سال در میانشان زندگی کرده بود -  ٣  !به سوی قومش فرستادیم تا در میانشان هزار و پنجاه سال زندگی کندو بی شک نوح را  -  ٢  !و به راستی نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس در میان ایشان نهصد و پنجاه سال اقامت گزید -  ١   :»و لقد أرسلنا نوحاً إلی قومه فلبث فیهم ألف َسنٍة إّال خمسین عاماً «   )قلم چی –کانون (  :عّین األصّح و األدّق يف الّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم �
فِّ الثَّالث )٤  .أربعُة جنوٍد واقِفون أماَم باب املنظّمة )٣  .ِعندی أربعوَن کتاباً مفیداً  )٢  .ُعمر والدی ثالثوَن عاماً  )١  )قلم چی –کانون ( العدُد الثالث ِمن العقود؟ فی أیِّ جواٍب جاءَ �   .قرأُت هذا املوضوع فی الصَّ
  الرابع: فی الّسنة اإلیرانیّة باردٌ  .................. اَلفصُل  )٤  َسبعةُ : أیّامٍ   .................. لِکّل اُسبوعٍ  )٣  سادس: ُشهورٍ  .................. نِصُف العامِ  )٢  اثنا َعَرشَ : اُسبوعاً   .................. لِکلِّ فصلٍ  )١  )قلم چی –کانون (  :غیر الّصحیح عّین العددَ �
 تسعة وسبعین ناقص xانیة= ستّون زائد أحد عرش  )x  ۴انیة و ثالثین فی إثنین= تسعة عرش فی أربعة  )٣  ناقص خمسة عرشمائة = خمسة عرش فی خمسة  )٢  اثناعرش ناقص إثنین= الف تقسیم علی مائة  )١  :الخطا عیِّن����
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۴٢ 

 

        ........خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه          

  

١  -  

  :  ...فی قربِه  و هوَسبٌع یَجری لِلَعبِد أجرَهنَّ : مانند 
 

۲  -  
            

  :علیکم بالج�عة : مانند 
     
 
۳ –  
  

  یبابیع الحکمة ظََهرَْت ِِ أربعین صباحاً  أخلصمن  :مانند 
   

          
۴ -  
  

  غابات مازندران ما أجمَل  :مانند 
 
۵  -  
  

 آورد: الحسنة جاَء بد                 من آم: جاَء 
  
  
  
  
  
  

  + ...و هی + .../ ... + و هو ... + 

  اسم ، ضمیر+ َعلی 

  فعل+ ... + فعل + َمن 

  فعل بر وزن أفعل+ ما 

  تغییر در معنی فعل= حرف جر + برخی افعال 
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۴٣ 

 

    

  

 
 

يكي از مباحثي كه در دوره اول متوسطه بررسي كرده ايد ، تغيير اوزان كلمات و شكل ظاهري آن با اضافه كردن حروفي به شكل 
از سه حرف بيشتر ) او( حال برخي افعال وجود دارند كه ماضي آنها در سوم شخص مفرد . مي باشد  )ريشه كلمه ( اصلي كلمه 

اين تغيير شكل و .سوم شخصي است با بيش از سه حرف إسَتخرَجكه سوم شخصي است با سه حرف اما فعل  َخرَجمثالً فعل . است 
ضمناً . صرفاً جهت بدست آوردن ترجمه هاو معاني متفاوت است سوم شخص مفرد مذكراضافه شدن حروف به ريشه فعل يعني 

سه ( و به افعال با ريشه بيش از سه حرف ، ثالثي مزيد )سه تاي تنها ( به افعال با ريشه سه حرف ، ثالثي مجرد  بهتر است بدانيم
  . مي گوييم) تا با حروف ديگر

اين افعال  انواعدر قسمت زير با .همچنين بايد به اين نكته توجه كرد كه صرف اين افعال با فعل هاي سه حرفي هيچ تفاوتي ندارد
  .هاي ثابت آنها آشنا مي شويم و قالب 

  ۱فعل ش�ره  
آشنا مي ) در سوم شخص مفرد مذكر ( با دقت در قالبهاي زير با نحوه ساخت و شكل اولين نوع از فعل هايي با بيش از سه حرف 

  .شويم

 ))))سوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضي( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف     

  اضافه شدن حروف زائد
                         

  
  لریشه فع

  ــَل   ـعــــــــَـ  فـــــَــــ
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی

  َل   عــَ   ْفـ  تـَ   سـْ   اِ 
  

  اِْســـتَــــْفَعــــَل 
  )    آمرزش طلبید( اِستَْغَفَر                )   بخشید( َغَفَر : مثال 

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                              

  .    برای طلب به کار می رود و معموالً دارای مفعول به می باشداین فعل        
  

 

 

  ) مزیدثالثی ( حرف ۳و بیش از )ثالثی مجرد ( حرف ۳افعال با ریشه 
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۴۴ 

 

 ))))سوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارع( ( ( ( فعل مضارعفعل مضارعفعل مضارعفعل مضارع) ) ) ) بببب

 

   ی اضافه شدن حرف
  )حرف مضارعه( 

  اضافه شدن حروف زائد
                       

  
  ریشه فعل

  ــَل   ـعــــــــَـ  فـــــَــــ
  سّومین حرف اصلی  صلیدّومین حرف ا  اّولین حرف اصلی

  ُل   عــِ   ْفـ  تـَ   سـْ   یــَ 
  

  یَْســـَتــــْفِعـــُل 
  )آمرزش می طلبد ( یَْستَْغِفُر              )      می بخشد( یَغِفُر :مثال 

  مصدر ) ج
  :قبل از هر چیز الزم است تعریفی از مصدر داشته باشیم 

چشمه، منبع، جای بازگشÆِ فعل، اسم و نهایتاً جای صادر کردن  فعل، اسم، منشأ، اصل، بنیاد، رس  معنای مصدر در لغت به معنای •
  .صفت و قید می باشد

است که معنی اصلی ^ام فعـل هاو برخی اسم ها را دربردارد بدون آن که بر زمان یا ) اسمی ( کلمه ای  تعریف مصدر در اصطالح •
 .شخص معیّنی داللت کند

. ه بررسی کردیم یعنی فعل های سه حرفی و فعل های بیش از سه حرف خود دو دسته هستندمصادر با توجه به دو نوع فعلی ک 
فَتَْح : فَتََح /  بِداَءة  : بََدأ /   ُجلوس  : َجلََس :  مصدر فعل های سه حرفی شکل های متنوعی دارند و اصطالحاً سkعی هستند مانند    .باال دارای قالب و وزن خاصی هستند مصدرشان نیز قالب مشخص دارد  اّما آن دسته از فعل هایی که مانند اولین ¬ونه در

  اضافه شدن حروف زائد
                         

  ریشه فعل
  

  حروف زائداضافه شدن   ـعـَــ  فـــــَــــ
  

  ــَل 
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی  

  ل  ا  عــ  ْفـ  تـِ   سـْ   اِ 
  

  ـْفعــــاَل اِْســـِتــ
  )  آمرزش خواسÆ(اِْستِْغفار :   مثال 
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۴۵ 

 

  )دوم شخص مفرد مذکر(فعل امر مخاطب ) د
  

ضمن آنکه می توان  با یاد گیری .نحوه ساخت فعل امرمخاطب در افعال با بیش از سه حرف هیچ تفاوتی با سایر افعال ندارد    .قالب و شکل این افعال آنها را شبیه سازی ¬ود
  

دوم امر  الف اضافه شدن   شخص
  

  ریشه فعل  اضافه شدن حروف زائد
  ــَل   ـعــــــــَـ  فـــــَــــ

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
  ْل   عــِ   ْفـ  تـَ   سـْ   اِ 

  
  ــْل ِعــاِْســـتَــــفْ 

 )طلب آمرزش کن ( اِستَْغِفْر                  )  ببخش (اِْغِفْر : مثال 
  :به شباهت و  تفاوت برخی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید :    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                  

  
  
  

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
  یماض= ــــــَـــ روی عین الفعل 

  
  أمر= عین الفعل  زیرــــــِــــ 

  إستَغِفرْ   إستَغَفرَ 
  إستَغِفرا  إستَغَفرا
  إستَغِفروا  إستَغَفروا
  إستَغِفرنَ   إستَغَفرنَ 
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۴۶ 

 

  ۲فعل ش�ره  
آشنا ) در سوم شخص مفرد مذکر ( مین نوع از فعل هایی با بیش از سه حرف لبهای زیر با نحوه ساخت و شکل دو با دقت در قا   .می شویم

 ))))سوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضي( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف 

  اضافه شدن حروف زائد
                         

    

  ریشه فعل
  اضافه شدن  فـــــَــــ

  حروف زائد 
  

  ــَل   ـعــــــــَـ
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی

  َل   عــَ   تـَ   ْفـ  اِ 
  اِفْــتَــــَعــــَل 

  )    مشغول شد ، کار کرد( اِشتََغَل )                رسگرم کرد ، مشغول کرد( َشَغَل : مثال 
    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                  

  :اکتََسَب :                  افتََخَر :  این نوع فعل گاهی بصورت الزم و گاهی بصورت متعدی ترجمه می شود       
        

        

        ))))سوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارع( ( ( ( فعل مضارعفعل مضارعفعل مضارعفعل مضارع) ) ) ) بببب

        

        

  )حرف مضارعه( یاضافه شدن حرف 
  
  

  ریشه فعل
  اضافه شدن  فـــــَــــ

  حروف زائد
  

  ــَل   ــــــــَــع
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اصلیاّولین حرف 

  ُل   عــِ   تـَ   ْفـ  یَـــ
                                                                 

  یَـْفـَتـِعـُل 
  )    مشغول می شود( یَشتَِغُل )                 رسگرم می کند( یَْشَغُل :  مثال 
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۴٧ 

 

 مصدرمصدرمصدرمصدر) ) ) ) جججج

        ))))دوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكر((((امر مخاطبامر مخاطبامر مخاطبامر مخاطب) ) ) ) د د د د 

  فه شدن حروف زائداضا
                         

    

  ریشه فعل
  

  اضافه شدن  فـــــَــــ
  حروف زائد 

  
اضافه شدن   ـعــــــــَـ

  حروف زائد
  

  ــَل 
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی

  ل  ا  عــ  تـِ   ْفـ  اِ 
  

  اِْفــتـــِـعـــال
  )    ار کردنمشغول شدن ، ک( اِشِتغال : مثال 

  امر مخاطب الفاضافه شدن 
                         

    

  ریشه فعل
  اضافه شدن  فـــــَــــ

  حروف زائد 
  

  ــَل   ـعــــــــَـ
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی

  ْل   عــِ   تـَ   ْفـ  اِ 
  
  ــْل ــعِ اِْفــَتــــ

  )مشغول شو، کار کن (اِشتَِغْل )               رسگرم کن ، مشغول کن ( اِشَغْل : مثال 

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
  یماض= ــــــَـــ روی عین الفعل 

  
  أمر= عین الفعل  زیر ــــــِــــ

  إکتَِسْب   إکتََسَب 
  إکتَِسبا  إکتََسبا
  إکتَِسبوا  إکتََسبوا
Óإ  إکتََسÓکتَِس  

  :به شباهت و  تفاوت برخی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید :    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                            
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۴٨ 

 

        3333فعل شماره فعل شماره فعل شماره فعل شماره 

  .آشنا می شویم) در سوم شخص مفرد مذکر ( با دقت در قالبهای زیر با نحوه ساخت و شکل سّومین نوع از فعل هایی با بیش از سه حرف 
 ))))م شخص مفرد مذكر ماضيم شخص مفرد مذكر ماضيم شخص مفرد مذكر ماضيم شخص مفرد مذكر ماضيسوسوسوسو( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف 

  اضافه شدن حروف زائد
  
  

  ریشه فعل
  ــَل   ـعــــــــَـ  فـــَـــ

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
اااَل   عــَ   فـَـ  نـْ         ا  

 
  َل ـَفعَ ـاِن

  )فسخ شد ( اِنَفَسَخ )                فسخ کرد( فََسخَ : مثال 
    ............مّـه  مّـه  مّـه  مّـه  خـیـلی مـهـخـیـلی مـهـخـیـلی مـهـخـیـلی مـهـ                                                            

  :انَقلََب :               انَکَرسَ :              این نوع فعل بصورت الزم ترجمه می شود       
        

 ))))سوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارع( ( ( ( فعل مضارعفعل مضارعفعل مضارعفعل مضارع) ) ) ) بببب

  

  

»                 ی « اضافه شدن حرف    )حرف مضارعه(
                       

    

  ه فعلریش  حروف زائداضافه شدن           
  ــَل   ـعــــــــَـ  فـــَـــ

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی  
  ُل   عــِ   فـَـ  نـْ   یَ 

  
  ُل ـعِ ـفَ ـنـیَ 

  )    فسخ می شود ( یَنَْفِسُخ )                فسخ می کند( یَْفَسخُ : مثال 
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۴٩ 

 

        مصدرمصدرمصدرمصدر) ) ) ) ج ج ج ج 

 ))))دوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكر((((امر مخاطبامر مخاطبامر مخاطبامر مخاطب) ) ) ) د د د د 

امر  الفاضافه شدن    مخاطب
  

  حروف زائده شدن                     اضاف
  

  ریشه فعل
  

  ــَل   ـعــــــــَـ  فـــَـــ
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی  

  ْل   عــِ   فـَـ  نـْ   اِ 
  

  اِنْـَفـِعـْل 
  )    فسخ شو ( اِنَفِسْخ : مثال 

 :خی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید به شباهت و  تفاوت بر :    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                              
  
  
  
  
  
  

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
  یماض= ــــــَـــ روی عین الفعل 

  
  أمر= عین الفعل  زیرــــــِــــ

  إنکَِرسْ   إنکََرسَ 
  إنَکِرسا  إنَکَرسا
  إنَکِرسوا  إنَکَرسوا
  إنَکِرسنَ   إنَکَرسنَ 

 

  
  اضافه شدن حروف زائد

                     
    

  ریشه فعل
  فـــــَــــ

  
  اضافه شدن   ـعــــــــَـ

  حروف زائد
  

  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
  ل  ا  عــ  فـِ   نـْ   اِ 

  اِنْـِفــــعـــال
  )    فسخ شدن( انِْفساخ : مثال 
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۵٠ 

 

 4444فعل شماره فعل شماره فعل شماره فعل شماره  

آشنا ) در سوم شخص مفرد مذکر ( با نحوه ساخت و شکل چهارمین نوع از فعل هایی با بیش از سه حرف با دقت در قالبهای زیر   .می شویم
 ))))سوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضي( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

        

        ))))سوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارع( ( ( ( فعل مضارعفعل مضارعفعل مضارعفعل مضارع) ) ) ) بببب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  )حرف مضارعه(اضافه شدن حرف ی                     
  

  
  

  ریشه فعل
  ــَل   عــــــــَـ  فـــــَــــ

سّومین حرف اصلی  ن حرف اصلیدّومی  اّولین حرف اصلی
  َل   عــَ   فـْـ  اَ 

         
  َل ـَعـــأَفْ 

  )نازل کرد( أَنزََل            )     نازل شد(نَزََل :   مثال 
        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                  

  :أخرََج :   این نوع فعل بصورت متعدی ترجمه می شود      

  )حرف مضارعه(              یاضافه شدن حرف 
  

  

  ریشه فعل
  ــَل   عــــــــَـ  فـــــَــــ

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
  ُل   عــِ   فـْـ  یــُ 

  
  یُــْفـعــُِل 

  )نازل می کند( یُنْزُِل            )     نازل می شود(یَنْزُِل :  مثال 
        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                      

تفاوت این .kً شk هم به عدم وجود حروف زائد در فعل مضارع این نوع فعل ِپی برده ایدحت   .         فقط در نوع حرکت گذاری می باشد)  با ریشه سه حرف ( فعل با افعال ثالثی مجرد
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۵١ 

 

        مصدرمصدرمصدرمصدر) ) ) ) ج ج ج ج 

 
 
 
 
 
 
 
  

 ))))دوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكر((((امر مخاطبامر مخاطبامر مخاطبامر مخاطب) ) ) ) د د د د 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اضافه شدن
  حروف زائد

            
    

  ریشه فعل
  ـعــــــــَـ  فـــــَـــ    

  
اضافه  شدن 
  حروف زائد 

  

  ــَل 
  

  سّومین  حرف اصلی   دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی        
  ل  ا          عــ  فـْ   اِ 

  الـــعـــإف
  )نازل کردن ( إنزال: مثال 

  )حرف مضارعه(                     یاضافه شدن حرف 
  

  

  ریشه فعل
  ــَل   عــــــــَـ  فـــــَــــ

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
  ْل   عــِ   فـْـ  اَ 

  ـلِعــفْــــأَ 
  )نازل کرد( أَنزََل            )     نازل شد(نَزََل :   مثال 

     ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                              

  : به شباهت و  تفاوت برخی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید  - ۱
  .است_َ در باب افعال دارای حرکت  فتحه ) همزه امر( الف امر    - ۲

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
  ماضی= ــــــَـــ روی عین الفعل 

  
  أمر= عین الفعل  زیرــــــِــــ 

  أنزِْل   أنزََل 
  أنزِال  أنزَال

  أنزِلوا  زَلواأن
  أنزِلنَ   أنزَلنَ 
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۵٢ 

 

 5555فعل شماره فعل شماره فعل شماره فعل شماره  
آشنا می ) در سوم شخص مفرد مذکر ( نوع از فعل هایی با بیش از سه حرف  پنچمینبا دقت در قالبهای زیر با نحوه ساخت و شکل    .شویم

 ))))سوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضي( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ))))سوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارع( ( ( ( فعل مضارعفعل مضارعفعل مضارعفعل مضارع) ) ) ) بببب  

ی          اضافه شدن حرف    )حرف مضارعه(
  

  
  

  ریشه فعل
  

  اضافه شدن  عــــــــَـ  فـــــَــــ
  حروف زائد
  

  ــَل 
  سّومین حرف اصلی   دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی

  ُل   عــِ   عــ  فـَـ  یـُ 
  

ـُل    یُـَفـعِّ
  )خارج می کند( یَُخرُِّج            )     خارج میشود(یَخرُُج :   

  

  یشه فعلر
  عــــــــَـ         فـــــَـــ

  
  اضافه  شدن 
  حروف زائد 

  
  

  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
  َل   )تشدید(  عـَـ  عــ  فـ

 
  فَــعــََّل 

 )خارج کرد( َخرََّج )      خارج شد( َخرََج : مثال 
        ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                  

  :نَزََّل :   فعل بصورت متعدی ترجمه می شود  این نوع     
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۵٣ 

 

 مصدرمصدرمصدرمصدر) ) ) ) ج ج ج ج 

 ))))دوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكر((((امر مخاطبامر مخاطبامر مخاطبامر مخاطب) ) ) ) د د د د 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

اضافه شدن حروف                    
  زائد

  
  

  ریشه فعل
  اضافه شدن  عــــــــَـ  فـــــَــــ

  حروف زائد
  

  ــَل 
  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی

  ل  یـ      عــ  فــ  تـَ   
  تَـفـعـیـل

  )خارج کردن ( تَخریج : مثال 

  ریشه فعل
  عــــــــَـ         فـــــَـــ

     
  اضافه  شدن 
  حروف زائد 

  
  

  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
  ْل   )تشدید(  عـِ   عــ  فـَ 

  
  َفــعــِّْل 

  )ارج کنخ( َخرِّْج : مثال 
     ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                              

  : به شباهت و  تفاوت برخی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید 

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
  ماضی= ــــــَـــ روی عین الفعل 

  
  أمر= عین الفعل  زیرــــــِــــ 

  ْل نَزِّ   نَزََّل 
  النَزِّ   نَزَّال
  لوانَزِّ   نَزَّلوا

  لنَ نَزِّ   لنَ نَزَّ 
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۵۴ 

 

 6666فعل شماره فعل شماره فعل شماره فعل شماره  

آشنا می ) در سوم شخص مفرد مذکر ( با دقت در قالبهای زیر با نحوه ساخت و شکل ششمین نوع از فعل هایی با بیش از سه حرف    .شویم
 ))))سوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضي( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
        

 ))))سوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضي( ( ( ( فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع ) ) ) ) ب ب ب ب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  ریشه فعل
  ــفـــــَــ
  

  اضافه  شدن 
  حروف زائد 

    

  ـعــــــــَـ
  

  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی        
  َل   عـَـ  ا          فـ

  فـاَعـَل 
  )مکاتبه کرد( کاتََب )                        نوشت( کتََب : مثال 

     ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                              

  .استفاده می شود » با « متعدی ترجمه می شود و میان فاعل و مفعول معموالً از کلمه این فعل بصورت 
  : املومنون جاَهدوا الکّفاَر :  مانند  

  یاضافه شدن حروف 
)                     ف مضارعهحر (  

    

  ریشه فعل
  شدن  اضافه   فـــــَـــ

  حروف زائد 

    

  ـعــــــــَـ
  

  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی        
  ُل   عـِـ  ا          فـ  یـُـ

  
  ُل ـفاعِ ـیُ 

  )مکاتبه می کند( یُکاتُِب )                     می نویسد( یکتُُب : مثال 
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۵۵ 

 

        مصدرمصدرمصدرمصدر) ) ) ) جججج

  

 )دوم شخص مفرد مذكر(امر مخاطب) د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اضافه شدن حرف ی
)                     وف مضارعهحر (  

    

  ریشه فعل
  اضافه  شدن   فـــــَـــ

  حروف زائد 

    

  ـعــــــــَـ
  

  اضافه  شدن   ــَل 
  حروف زائد 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی          
  ة  لَـ  عـَـ  ا          فـ  مــُ 

  ُمـفـاَعـلـَة
  )اتبه کردنمک( ُمکاتَبَة : مثال 

     ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                              

  ...کِتاب ، ِجهاد و : می باشد مانند   ِفعالنام دیگر مصدر ُمفاَعلَة  ،          

  ریشه فعل
  اضافه  شدن   فـــــَـــ

  حروف زائد 
  

  ــَل   ـعــــــــَـ
  سّومین حرف اصلی  حرف اصلی دّومین  اّولین حرف اصلی        

  ْل   عـِـ  ا          فـ
  فـاِعـل

  )مکاتبه کن ( کاتِْب : مثال 
  : به شباهت و  تفاوت برخی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                              

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
  ماضی= ــــــَـــ روی عین الفعل 

  
  أمر= ین الفعل ع زیرــــــِــــ 

  کاتِْب   کاتََب 
  کاتِبا  کاتَبا
  کاتِبوا  کاتَبوا
 َÓَکات  Óِکات  
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۵۶ 

 

 7777فعل شماره فعل شماره فعل شماره فعل شماره  

صیغه مفرد /در سوم شخص مفرد مذکر( مین نوع از فعل هایی با بیش از سه حرف هفتبا دقت در قالبهای زیر با نحوه ساخت و شکل    .آشنا می شویم) مذکر غایب 
        ))))مذكر ماضيمذكر ماضيمذكر ماضيمذكر ماضيسوم شخص مفرد سوم شخص مفرد سوم شخص مفرد سوم شخص مفرد ( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف 

        ))))سوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارع( ( ( ( فعل مضارعفعل مضارعفعل مضارعفعل مضارع) ) ) ) بببب    

 

  شدن حروف زائد اضافه
                         

    

  ریشه فعل
  اضافه شدن حروف زائد     فـــــَــــ

  
  ــَل   ـعــــــــَـ

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی         اّولین حرف اصلی
  َل   عــَ   ا         فــ  تَـ

  َل ـاَعــفــتـَ 
  )شناخت یافت ( عارََف تَ              )       شناخت( َعرََف :    مثال 

      ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                     
استفاده » ... با یکدیگر ، با همدیگر ، باهم  و « این فعل معموالً بصورت الزم ترجمه می شود و در ترجمه معموًال از عبارت        .می شود 
  : تَهاَمَس :         مانند   

  )حرف مضارعه(اضافه شدن حرف ی                     
  

  
  

  ریشه فعل  زائداضافه شدن حروف 
  

  اضافه شدن  فـــــَــــ
  حروف زائد

  
  ــَل   ـعــــــــَـ

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی
  ُل   عــَ   ا  فــ  تَـ  یَـ

  
  ـُل ــَفـاعَ ـیَت

  )شناخت می یابد( یَتَعارَُف                    )     می شناسد(یَْعرُِف :    
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۵٧ 

 

 مصدرمصدرمصدرمصدر) ) ) ) ج ج ج ج 

  )دوم شخص مفرد مذكر(امر مخاطب) د 

  اضافه شدن حروف زائد
                         

    

  ریشه فعل
  اضافه  شدن   فـــــَـــ

  حروف زائد 

    

  ـعــــــــَـ
  

  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  ّومین حرف اصلید     اّولین حرف اصلی      
  ْل   عـُ   ا  فـ  تـَ 

  
  ـلتَـفـاعُ 

  )     شناخت یافÆ( تَعارُف : مثال 

  زائداضافه شدن حروف 
                       

    

  
  ریشه فعل

  فـــــَــــ
  

  اضافه  شدن 
  حروف زائد 

    

  ـعــــــــَـ
  

  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  ین حرف اصلیدّوم  اّولین حرف اصلی        
  ْل   عـَ   ا          فـ  تـَ 

  ـْل ــاعَ ـفـتَـ
  )  بشناس ، شناخت پیدا کن( تَعارَْف : مثال 

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
  تهاَمْس   تهاَمْس   

  تهاَمسا  تهاَمسا
  تهاَمسوا  تهاَمسوا
  تَهاَمسنَ   تَهاَمسنَ 

  : برخی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید  تشباهبه    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                      
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۵٨ 

 

        8888فعل شماره فعل شماره فعل شماره فعل شماره  

آشنا ) در سوم شخص مفرد مذکر ( نوع از فعل هایی با بیش از سه حرف  هشتمینبا دقت در قالبهای زیر با نحوه ساخت و شکل    .می شویم
 ))))سوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضيسوم شخص مفرد مذكر ماضي( ( ( ( فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي فعل ماضي ) ) ) ) الف الف الف الف 

  اضافه شدن حروف زائد
                         

    

  ریشه فعل
  حروف زائداضافه شدن   ـعــــــــَـ  فـــَـــ

  
  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی 
  )تشدید(َعــ   عــَ   فـَـ  تَـ

  ع تکرار حرف
  َل 

ـَل    تَـَفـعَّ
َم تَ )                آمد( قَِدمَ : مثال    )    پیرشفت کرد ، جلو افتاد ( َقدَّ

 

 ))))سوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارعسوم شخص مفرد مذكر مضارع( ( ( ( فعل مضارعفعل مضارعفعل مضارعفعل مضارع) ) ) ) بببب

 

 

  

 

حرف (  یحرف اضافه شدن 
  )مضارعه

  حروف زائداضافه شدن 
  

  ریشه فعل
  حروف زائداضافه شدن   ـعــــــــَـ  فـــَـــ

  
  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی 
  )تشدید(َعــ   عــَ   فـَـ  تَـ  یَـ

  ع تکرار حرف
  ُل 

ـُل    یََتـَفـعَّ
ُم )                می آید( یَْقَدمُ : مثال    )    پیرشفت می کند ، جلو می افتد ( یَتََقدَّ
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۵٩ 

 

 مصدر) ج 

 
 ))))دوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكردوم شخص مفرد مذكر((((امر مخاطبامر مخاطبامر مخاطبامر مخاطب) ) ) ) د د د د 

  اضافه شدن حروف زائد
                         

    

  ریشه فعل
  ئدحروف زااضافه شدن   ـعــــــــَـ  فـــَـــ

  
  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی 
  )تشدید(ُعــ   عــُ   فـَـ  تَـ

  ع تکرار حرف
  ل

ـل   تَـَفـعُّ
م : مثال    )    پیرشفت کردن ، جلو افتادن ( تََقدُّ

  اضافه شدن حروف زائد
                         

    

  ریشه فعل
  حروف زائداضافه شدن   ـعــــــــَـ  فـــَـــ

  
  ــَل 

  سّومین حرف اصلی  دّومین حرف اصلی  اّولین حرف اصلی 
  )تشدید(َعــ   عــَ   فـَـ  تَـ

  ع تکرار حرف
  ْل 

ـْل    تَـَفـعَّ
ْم : مثال    )   پیرشفت کن ( تََقدَّ

    دوم شخص امر  سوم شخص ماضی
مَ    مْ   تََقدَّ   تََقدَّ

ما ماتَ   تََقدَّ   َقدَّ
موا موا  تََقدَّ   تََقدَّ
منَ  منَ   تََقدَّ   تََقدَّ

  : برخی اشخاص فعل ماضی و فعل أمر دقت کنید  شباهتبه    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                      
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۶٠ 

 

     ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                      

ل /   ُمفاَعلَة  /  تَفعیل  «  فعل امر در بابهای  )۱   .آغاز ¬ی شود »  ا « همزه فعل امر ندارد و با حرف  » ل  تَفاعُ /  تََفعُّ
  )۳            .آغاز می شود ) ــُـ ( باحرکت  ضّمه  »  ُمفاَعلَة  /  تفعیل  /  إفعال  «  فعل مضارع در بابهای  ) ۲

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  )خودمون(:  »مصدر « ِمن أّی  » اِنتَبََه « �

  إفعالل) ۴إفتعال                         ) ۳إنفعال                       ) ۲إفعال                       ) ۱ 
  )خودمون( :أفعال التالیة  )مصدر(  فی باب الخطأعیّن �

  )تفّعل : ( من القرآن  تَیَرسَّ فاقرؤوا ما ) ۲)                       فعیل ت: ( فإّن الّذکری تنفع املؤمنین  ذَکِّرو ) ۱
 )تفّعل ( األشجاُر األرَض باللباس األخرض  تُزیِّن) ۴                    )         تفعیل : ( العلم  تُعلّمونهتَواضعوا لِمن ) ۳

  )خودمون( :» داً العربّیة جیّ  تَعلَّموا« : ملا اشیر الیه بخّط  الخطأعیّن �
۱( َÂفعل أمٍر للمخاطب  )دوم شخص جمع مذکر(  
 ۲( Âَفعٌل ماٍض للغائب )سوم شخص جمع مذکر(  
  من باب تفعیل                                       ) ۳
  )فعٌل له حروف زائدٌة (  مزیٌد ثالثیّ ) ۴

  )دوم شخص جمع مذکر(       للمخاطبÂَ  -أمر) ۴     )سوم شخص جمع مذکر( للغائبÂَ    –أمر ) ۳     )دوم شخص جمع مذکر( للمخاطبÂ  -ماضی) ۲        )سوم شخص جمع مذکر( للغائبÂَ   - ماضی) ۱  )خودمون( :» ساِعدوا الفقÖَ « فی العبارة» سا ِعدوا « عیّن نوع الفعل�
 

  أستمع کالم اساتیذی دا�اً                                   ) ۴قد إستعمل البُرش من العلوم النافعة فی حیاته                )۳  انتخبُت احذیة انیقة لوالدتی) ۲املجاهدون إنتقموا من الکّفار و املنافقین                    ) ۱  )زمایشی سنجش آ (   :»  افتعال « فیها فعٌل مزیٌد من باب  ما جاءعیّن العبارة التی �
              إنترصنا علی القوم الکافرین فی مرس الحق    ) ۴هم ال ینِفقون اموالهم فی سبیل هللا                            ) ۳  إجتنبوا عن التکاسل و الغفلة ) ۲ستنعقد حفلة فی مدرستنا االسبوع القادم                    ) ۱  )آزمایشی سنجش (  :»  انفعال « فیها فعٌل مزیٌد من باب عیّن العبارة التی جاء �
  تََزيََّن اإلنسان بزينة الحلم) ۴أَحِسن الی والديک                                              ) ۳  الفرصه ^رَّ کَمّر السحاب) ۲ربِّ َوفِّقنی لطاعتک                                             ) ۱  :فعٌل مزيٌد  ال يوجدفی ایُّ اجابة �
  )منتا( : حیح يف األَمرعیّن الصّ �

  إِْجلِسا ←تُْجلِساِن )  ۲                                             َعلَُّموا ←تَتََعلَُّموَن )  ۱
      أَْجلِْسنَ  ←تُْجلِْسَن )  ۴                                                اَُعلkِّ ←تَُعلkِِّن )  ۳
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۶١ 

 

    . الّذیَن یَْجتَِهُدوَن فی دروسهم یَنَْجحوَن فی حیاتِِهم )۴  . اِنَُّهم ال تَْقِدروَن أْن یَنَْجحوا فی السباق )۳  . کَیَف اَْشُکُر هذه النّعَمة؟ أَ یُْمِکنُ  )۲  ... الّذیَن یُبَلُِّغوَن رساالت ّهللا و یَْخَشْونَه )۱  )منتا( : فیها االَفعال املزیَدة عیّن العبارة الّتی لَیَْسْت �
ُس لکَ   )  ۱  )منتا( : ی ما جاَء فیها فعٌل مزیدٌ َعیِّن العبارة الّت�     . اللُهمَّ نَوِّْر قُلُوبَنا بالقرآن  )  ۴  . فَاْصِرب َعلی ما یَُقولُونَ  ) ۳  ! و بالحّق اَنْزَلْناُه و بالحّق نَزَل  )  ۲  . نَْحُن نَُسبُِّح بَحْمِدَک و نَُقدِّ
  )منتا( : عیّن الَخطَأ فی باب األفعال �

  تفاعل ←ُن یَتَعاوَ )  ۱
  استفعال ←یَْستَِمُعوَن )  ۲
  ُمفاَعلَة ←تجاِهُدوَن )  ۳
    إفعال←اَْخرَجتُم )  ۴

     ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                      

....................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................  

 »!بین فقراء و محتاجین یقوم کّل سنة و فی موسم مطر الَسمک رجُل َغنَی من اهالی الهندوراس بتوزیع األسkک«: عیّن الّصحیح فی ترجمة العبارة التّالیة�
  )قلم چی –کانون فرهنگی آموزش ( 

  !هر سال و در فصل باران ماهی، مردی ثرو^ند از اهالی هندوراس اقدام به تقسیم ماهی ها بین فقیران و نیازمندان می ¬اید)  ۱
  !ندان و بینوایان پخش می کنددر هر سال در زمان باران ماهی، مردی ثرو^ند از اهالی هندوراس ماهی ها را بین نیازم)  ۲
  !هر ساله در فصل جشن باران ماهی، ثرو^ندی از اهالی هندوراس بلند می شود و ماهی ها را بین فقیران و بیچارگان تقسیم می ¬اید)  ۳
  !بینوایان و نیازمندان توزیع می کندهمه ساله در فصل بارندگی که ماهی ها از آسkن فرو میریزند آن مرد که از اهالی هندوراس است آن ها را بین )  ۴

  )قلم چی –کانون فرهنگی آموزش (  :عیّن الّصحیح يف الّرتجمة�
    »!أشُکُر هللا علَی هذه األیّام املاطرة، قد طاَب الهواُء َو أنا اآلَن آُشاهد ظاهرة قوس قزح مع ألوانها الجمیلة«
  !وا پاک شده و من می توانم رنگین کkن و رنگ های زیبای آن را ببینمخدا را شاکرم برای این روزها که باران می بارد، ه)  ۱
  !خدا را به خاطر روزهای پر باران کنونی شکر خواهم کرد که هوا را پاک کرده و من اکنون شاهد رنگ های زیبای رنگین کkن هستم)  ۲
  !دیدۀ رنگین کkن و رنگ های آن را ببینم، شکرگزارمخدا را برای این روزهای پر بارانی که هوا پاک شده و اکنون می توانم پ)  ۳
  !خدا را به خاطر این روزهای بارانی شکر می کنم، هوا پاک شده است و من اآلن پدیدۀ رنگین کkن را با رنگ های زیبایش مشاهده می کنم)  ۴

  )منتا( : َعیِّن الخطأ فی الرتجمه�
  .راد خودش خوشحال هستندهر گروهی با اف: کُّل حزب ºا لدیهم فرحون  )  ۱
  .اتحاد امت اسالمی در حج تجلّی یافته است: قد تََجلّی اتحاد االُمة االسالمیة فی الحج  )  ۲
  .همچون برادران با هم معارشت کنید و همچون بیگانگان با یکدیگر معامله کنید  :تعارشوا کاالخوان و تعاملوا کَاألجانب ) ۳
ً تَعایَُشوامع بعضکم تعایُش  )  ۴   .با یکدیگر همزیستی مساملت آمیز داشته باشید: اً سلمیّا
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۶٢ 

 

  
     ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه                                                      

....................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................: َشرَّفتمونا . مرحباً بكم 

   

  

 

تار و نوشتار روزمره با أفعال و جمالتي روبرو شده ايد يا به إقتضاي موضوع از أفعال يا جمالتي استفاده كرده ايد كه فاعل در آن بي شك گاهي در گف
چه چيزي ؟ ، / چه كسي ؟ : مشخص نيست، يعني نمي دانيم چه كسي يا چه چيزي فعل را انجام داده است ؟به بيان ديگر اگر از فعل بپرسيم 

  :به دو نمونه زير و تفاوت هاي آن دّقت كنيد . ي آن داريم ديگر فاعل جمله نيست پاسخي كه برا

  .کََتَب  التَّالمیُذ صحیفًة ِجداریًَّة لَِرشحِ َعالماِت املُرورِ   )الف  
  . دانش آموزان روزنامه دیواری ای برای رشح عالئم راهن�یی و رانندگی نوشتند 

  .یًَّة لَِرشحِ َعالماِت املُرورِ یَکُتُب  التَّالمیُذ صحیفًة ِجدار
  .دانش آموزان روزنامه دیواری ای برای رشح عالئم راهن�یی و رانندگی می نویسند

  .کُِتَب صحیفة ٌِجداریٌَّة لَِرشحِ َعالماِت املُرورِ  )ب 
  .روزنامه دیواری ای برای رشح عالئم راهن�یی و رانندگی نوشته شد

  .حِ َعالماِت املُرورِ یُکَتُب صحیفة ٌِجداریٌَّة لَِرش 
  .روزنامه دیواری ای برای رشح عالئم راهن�یی و رانندگی نوشته می شود

چه چيزي ؟ ، پاسخي / چه كسي ؟ : حتماً نتيجه اي كه حاصل كرده ايد اين مطلب است كه اگر از فعل جمالت اول پرسيده شود �

 .كه براي آن داده مي شود همان فاعلِ فعلِ جمله است 

  چه كساني ؟            دانش آموزان:  مي نويسند / نوشتند

ا امـ...  

  .اگر همين سواالت از فعل جمالت دوم پرسيده شود ، پاسخ، ديگر انجام دهنده فعل جمله ، يعني فاعل نيست

  چه چيزي ؟            روزنامه ديواري: نوشته مي شود / نوشته شد

  

  نا+ واو + َفَعلتم  

 فـعل معلوم و فعل مجهول
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۶٣ 

 

  

  :أفعال بدون فاعل هستند که با تعاریف زیر آنها را می شناسیم برخی دیگر از  برخی أفعال دارای فاعل و
  می بیند: یَنظُُر / دید : نَظََر       .    ن ¬ایان و مشخص استآ فعلی که دارای فاعل است یعنی انجام دهنده :   فعل معلوم

  دیده می شود: یُنظَُر / دیده شد : نُِظَر     .   فعلی که بدون فاعل است یعنی انجام دهنده آن ¬ایان و مشخص نیست:   فعل مجهول
    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

پس فعل هاي الزم به .را مي توانيم به شكل مجهول استفاده كنيم) گذرا به مفعول( فعل هاي متعدي فقط  بهتر است بدانيم ما -  1
  . فعل مجهول تغيير شكل نمي دهند

  .بايد توجه داشته باشيم) ثالثي مزيد( سه حرف  به افعال متعدي و الزمِ با ريشه بيش از – 2

  .افعال أمر و نهي مجهول نمي شوند  – 3

  .افعال ناقصه مجهول نمي شوند  – 4

  

  

  فـعــل مــاضــی مــجهـول �
  .را کرسه ــِــ   می دهیم) عین الفعل( دومین حرف اصلی فعل  – ۱
  .را  ضّمه ـُــ  می دهیم  ^امی حروف متحرک یعنی حروفی که حرکت ساکن ندارند  -  ۲

  :مانند
  نوشیده شد: نوشید                            ُرشَِب : َرشََب 

  به کار برده شد    : ْستُخِدَم به کار برد                    اُ : إْستَْخَدَم 
  نازل می شود: نازل می کند               یُنزَُل : یُنزُِل   نوشیده می شود: می نوشد                 یـَُرشُب : یَرشُِب   :مانند   .می دهیم_َ_ را فتحه  ) عین الفعل( دومین حرف اصلی فعل  -  ۲  .می دهیم__ُ_ را ) حروف تینا( حرف مضارعه   -  ۱  فـعــل مــضــارع مــجهـول  �

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

__ُ_ کن است با فعل های مضارعی برخورد کنیم که حرکت ابتدای آنها توجه به این نکته بسیار دارای اهمّیت است که گاهی مم دومین ( هیچ گاه رصفاً بالفاصله بعد از دیدن این نشانه نباید فعل را مجهول فرض کنیم و حت�ً بررسی حرکت عین الفعل . است   :ه مثال های زیر توجه کنیدب.  می باشد _َ_  چرا که عین الفعل در أفعال مجهول دارای حرکت. مهم است) حرف اصلی 

 نـتیـجه

 طریقه مجهول کردن فـعـل معلوم
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۶۴ 

 

  )فعل ثالثی مجرد ( فعل مجهول با سه حرف اصلی                 گرامی داشته می شود    : یُکْـرَم     از باب إفعال) فعل ثالثی مزید( گرامی می دارد              فعل معلوم با بیش از سه حرف: یُکْرُِم 
  

      فعل مجهول            مبنی للمجهول  فعل معلوم              مبنی للمعلوم :ل معلوم و فعل مجهول را به صورت زیر می شناسیم از این به بعد به یاد داشته باشیم که فع •
 .َعیِّن الفعل مبنی للمعلوم والفعل مبنی للمجهول و تَرِجمها  •

 !... ُسلِبَْت ُقدرتُنا - ۱
 .هذا أمٌر الیُْقَبُل  - ۲
 یُطَْرُق الْباُب  - ۳
 قولُـُهمقد ُغِسلَْت عُ  - ۴
    »َفَسالٌم علْیِه یَوَم ُولَِد َو یَوَم یَموُت و یَوَم یُْبَعُث َحّیاً «  - ۵

 
  

زيرا تمام نكات اعم از نكات ترجمه و نكات قواعد در .حـال كه با فعل مجهول آشنا شده ايم ، بهتر است طريقه بكارگيري آن در جمالت را بياموزيم
  . هدف انجام امور مورد نظر مي باشدراستاي بهره مندي آنها در جمالت با 

  راه های شناخت فعل مجهول در جمله
  
 

 

«  با ترجمه كردن فعل جمله و اين مطلب كه اوالً اين فعل در اصل متعدي بوده يا خير ؟ و ثانياً توجه به نوع ترجمه كه كلمه 
  . هول بودن فعل جمله پِي بردمي توان به معلوم يا مج ، معموالًدر پسوند ترجمه وجود دارد يا خير » شدن 

  )کتک خورده شد ( مرد در شبی  زده شد: َرضَب  الرَّجُل لیالً : مانند
  1- استفاده شده است»  شدن « در ترجمه از كلمه  –  2.                                فعل متعدي است  ضَرَب.  

 

  

ركت هاي حروف يك فعل ما را به شناسايي معلوم بودن يا مجهول بودن ارائه شد، توجه به ح باالهمانطور كه به صورت كامل در 
  .هدايت مي كند

        

 تشخیص از طریق معنا

 تشخیص از طریق نشانه های ظاهری فعل

در كالس كـار 

  علوم و جمله مجهولجمله م
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۶۵ 

 

        

        

  .حــذف فاعــل و در صورت داش³ صفت یا مضاف الیه حذف آنها می باشد اولین اقدام جهت مجهول کردن جمله ،  – ۱
  .کََتَب رسالًة دقیقًة لُِمدیرِة املدرسِة            .)  فق نامه ای دقیق برای مدیر مدرسظ نوشتدانش آموز مو ( .کََتَب الطّالُب الناجُح رسالًة دقیقًة لُِمدیرِة املدرسِة 

  :البته در این جابجایی باید رشایط زیر را در نظر داشت.دومین اقدام،  جایگزین کردن مفعول به، به جای فاعل است – ۲
 )به مرفوع تبدیل شود از حالت منصوب   (.ظاهر مفعول به ، باید هkنند فاعل شود �
 .ظاهرشان تغییر می کند) موصوف( اگر مفعول به ، به همراه خود صفت داشته باشد ، این نقش ها نیز به تبعیّت از مرجع خود �
 .شناخته می شود» نائب فاعل« از این به بعد با نقش جدیدی به نام   مفعول به �
  :اخته می شود نائب فاعل نیز مانند فاعل اصوالً با نشانه های زیر شن �

  در اسم های جمع ساw مذکر              »  وَن  « )  ج            در اسم های مثنی             »   اِن « ) ب      _ُ__ٌ            )   الف       
  .کَتََب رسالٌة دقیقٌة لُِمدیرِة املدرسِة  .             کَتََب رسالًة دقیقًة لُِمدیرِة املدرسِة 

مرجع از نظر جنس مونث شده ) نائب فاعل( ، اسمی مذکر است اّما بعد از حذف و جایگزینی مفعول به ، به جای آن ) علفا( مرجع فعلاست که چرا در اولین گام، فعل را مجهول ¬ی کنیم؟ با دقت در مثال متوجه می شویم که در ابتدا و قبل از  رشوع مراحل مجهول کردن ، حال  حتkً برای شk این سؤال پیش آمده . است » نائب فاعل « سومین اقدام ، مجهول کردن فعل جمله با دقت به نقش جدید به نام  – ۳ بنابراین برای ساw ماندن از خطاء مجهول کردن فعل .است و بی شک به یاد داریدکه  فعل باید با مرجع خود در جمله مطابقت داشته باشد   .دهیم را در آخرین مرحله انجام می 
  .)نامه ای دقیق برای مدیر مدرسه نوشته شد . ( تِبَْت رسالٌة دقیقٌة لُِمدیرِة املدرسةِ کُ.           ُمدیرِة املدرسِة کَتََب رسالٌة دقیقٌة لِ  
  

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

( سازیم باید بصورت سوم شخص مفر مونثفعل مجهول ب... أشجار ، کُتُب و : اگر بخواهیم برای یک اسم که جمع غیر عاقل است مانند    .ساخته شود ) مفرد مونث غایب
  .درختان زیبایی در باغ کاشته شد .  ُغِرَسْت أشجاٌرجمیٌل فی الحدیقةِ :مانند           

  

  انــواع نائب فــاعــل                                                             
  

  

  .در جمله، اسمی با نشان ها و رشایط معنایی توضیح داده شده در باال، ظاهر شود نقش نائب فاعل دارداگر بعد از فعل مجهول 
  .مجرمان باچهره شان شناخته می شوند. »ِبسيkُهم  الُْمجرِمونَ  يُعرَُف « : مانند

 طريقه ساخت جمله مجهولطريقه ساخت جمله مجهولطريقه ساخت جمله مجهولطريقه ساخت جمله مجهول   

 رـاهـم ظـاس

 بدونیم بهرته
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۶۶ 

 

  
ی بهرت به فعل های ارائه شده در در برای یادگیر . گاهی ضkیر ی که بعنوان شناسه در افعال بکار رفته اند نقش نائب فاعل دارند   .قبل مراجعه کنید 

  »ُت «  ضمیر بارز  : نائب فاعل )          در جشنی بزرگ دیده شدم. ( فی حفلٍة َعظیَمٍة ُت نُِظر  :ند مان
 

( ضمیری  همچنین در خود فعل. در صورتی که اسمی با نشانه های خاص نائب فاعل بعد از فعل مجهول در جمله نیامده باشد    .وجود نداشته باشد ، نائب فاعل ما مسترت است ) شناسه 
  . )در مراسم تولّد خوانده شد.  ( ُقِرَئ فی العیِد املیالِد :مانند 

  

        

  ُصغ جملًة مجهولًة ثمَّ  تَرجمها
   . واِحدٍ  اتِّجاهٍ  َرأُس ِفی الْبوَمةِ  ُك  يَتََحرَّ  -  ۱
  . ِمنُهم  الْفاِسدينَ  أَْصلَحَ  -  ۲
  . َخلََق ُهللا اإلنساَن ضعیفاً  – ۳
 . الَْعقيَدِة  ُحّريَّةِ  َعلَی الُْقرآنُ  يَُؤکِّدُ  -  ۴
 
ّ̧ الصحيح فی املبنی للمجهول »  أنفقنا أمواالً کث·ة فی سبيل هللا «  �  اُنِفَقت امواٌل کث·ة       ) ۴ث·ة       اُنَفَقت أموال ک) ۳اُنِفقنا أمواٌل کث·ة      ) ۲اُنفَق أمواٌل کث·ة       ) ۱  )رسارسی ه}  ( : ع

               
  هل تُفهم هذا الدرس ؟       :  هل َفهمت هذا الدرس ؟  ) ۴!          هل یُصّدق کالمی!  :  هل تُصّدقون کالمی ) ۳  !تُهاجم ثقافتنا !  :  یُهاجم األعداء ثقافتنا ) ۲!                   ُغّیرت حیاتنا !  :  َغّیر القرآن حیاتنا ) ۱  )رسارسی ه}( :فی املبنی للمجهول  الخطأعّین �
ّ̧ الصحيح فی املبنی للمجهول �   یفّضل ذاالعلم علی اآلخرین فی اآلخرة                                    : یفّضل هللا ذاالعلم علی اآلخرین فی اآلخرة ) ۴  ینرص املسلمین إن یّتحدوا جمیعاً :  املسلمین إن یتّحدوا جمیعاً ینرص هللا) ۳  ُسمعت صوت االنفجار من بعید: سمع املقاتلون صوت االنفجار من بعید ) ۲  یُحرتم أبوک فی جمیع االحوال: تحرتم أخواتک أباک فی جمیع االحوال ) ۱  )رسارسی ه}(: ع
  جلسة        تبدی فکرُة املخالفین فی ال: یبدی أحد التالمیذ فکرَة املخالفین فی الجلسة ) ۴  یُنهی جمیع التالمیذ من الخمول: ینهی املعلم جمیع التالمیذ من الخمول ) ۳  اُحصی الحارضین فی الصف: أحصی املعلم الحارضین فی الصف ) ۲  نظّفت الدار باملاء الجاری : ری نظّفُت الدار باملاء الجا)۱  )رسارسی ریاضی( :فی املبنی للمجهول  الخطأعّین �

                                

 ضمیر بارز

 ضمیرمسترت

در كالس كـار 
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                                                ..........                فتحت أبواب الجنّة : فتح هللا أبواب الجنّة للمتقین ) ۴  ..............نساَعد فی واجباتنا : ی واجباتنا املدرسّیة تساعدنا االُّم ف) ۳  ..............اُکتسبت تجارب قّیمة : یکتسب التالمیذ تجارب قّیمة أثناء الدراسة ) ۲  .............اُرسل االنبیاء لهدایتکم : أرسلُت االنبیاء لهدایتکم فی کّل املجاالت )۱  )  رسارسی ه}  (  :فی البناء للمجهول  الخطأعّین �
  َرِحَم ُهللا            ) ۴ُرِحَم                           ) ۳ُرِحَم َهللا                           ) ۲ِحَم ُهللا                       رُ ) ۱  )آزاد ریاضی( ؟» َرِحَمه هللا « : ما هو الصحیح عن مجهول هذه الجمله �
  تُذکر الّنعم اإللهّیة کثیراً !  :  یذکر املؤمنون الّنعم اإللهیّة کثیراً ) ۴  ُدعیک إلی حفلة عرس اُختی  :    َدعتک اُّمی إلی حفلة عرس اُختی) ۳  . تُحمل حقیبة جمیلة خرضاء :  تحمل اُختی معها حقیبة جمیلة خرضاء  ) ۲  !  الصحیح  اُرشدنا إلی اإلنتخاب!  :  أرشدتنا معلمتنا إلی اإلنتخاب الصحیح ) ۱  )رسارسی ریاضی(    ! :فی املبنی للمجهول  الخطأعّین �
ّ̧ الصحيح فی املبنی للمعلوم » أمواتاً  الذين ُقِتلوا فی سبيل هللا ليسوا« �       ِتلو بَيِد الکّفار          قُ )  ۴قتلهم املرشک¸            ) ۳قتلوهم الکّفار           ) ۲قتلهم املرشکون          )  ۱  )رسارسی تجربی(»ليسوا أمواتاً  ........... الذين «  :    ع
                      !         یکتسب الّرجل املعالی ) .......... ۴!                                 نکتسب املعالی ) .......... ۳  !تَکتسب املرأة املعالی ) ........... ۲!                                  اکتسبنا املعالی ) .......... ۱  )رسارسی ه}(: فی املبنی للمعلوم  الخطأعّین  .» ! بقدر الکّد تُکتسب املعالی « �
   !   مد إالّ علی نفيس فقطتُعلّمني الحیاة أن ال أعت)۴!                   یُنفق ذو الّسعة کُّل ما یکون عنده من سعته)۳  !اُزیّن حدیقتي الصغیرة باألزهار الحمراء الجمیلة)۲!          اُکرم ذو النعمة ألنّه کان ینفق نِعمه علی املساکین)۱  )رسارسی زبان( :عّین نائب الفاعل�
  !   و الأستسلم أمام الظاملین ) ص(وله اُطیع هللا و رس) w                     !۴ یُسمع صوتک ألنّک کنت بعیداً عّنا ) ۳  !إّن املؤمن الیُجالس الشیطان ألنّه ّرش مخلوق ) ۲!                       لُیبادر املسلم بتهذیب نفسه قبل غیره ) ۱  )رسارسی هـنـر(  :عّین املبنی للمجهول �
    !             نفسک تُخترب ½صائب صعبة فی الحیاة  إنّ ) ۴!           کأّن عقولهم قد ُغسلت فتغّیر طریق حیاتهم ) ۳  !َمن قصد الحیاة الطّیبة ُمنع من الّتکاسل ) w          !۲ یُؤیّد کالم هذا العاw فی الجلسة املاضیة ) ۱  )رسارسی ریاضی( :ضمیراً مسترتاً  لیسعّین نائب الفاعل �
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    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

 ١ - ..................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

  

٢  - ..................................................................................................................................................  

  

٣  - ..................................................................................................................................................  

  

  

  

  

  اسم فاعل
  )صفت فاعلی(

  حرف ۳برای أفعال با ریشه ی بیش از   حرف ۳برای أفعال با ریشه 
  .ساخته می شود فاعلبر وزن *

  نارص: نََرصَ 
  صانِع: َصَنعَ 

وجود دارد و حرف اصلی وسط  )ُمـ(ابتدای اسم میم َمضموم *   .می باشد )یـ(یا  )ـِ کرسه(دارای حرکت ) ین الفعلعَ (
  َمَعلِّم: یَُعلِّمُ 

  ُمجیب: یُجیِب 

  )صفت مفعولی(اسم مفعول 
  .ساخته می شود  مفعولبروزن *

  َمستور: َسَرتَ 
  َمصنوع: َصَنعَ 

وجود دارد و حرف اصلی وسط  )مُ (ابتدای اسم میم مضموم *   .می باشد )الف(یا  )ـَ فتحه(دارای حرکت ) عین الفعل(
  ُمَجرَّب: یَُجرُِّب 
  ُمراد: یُریدُ 

  ةاسم مبالغ
  .ساخته می شود ةَفّعال َفّعال،این اسم بر وزن 

  َسّتار، َغّفار: َفّعال
  ة، أّمار ةعّالم: ةَفّعال

  ســـــــال یـــــــازدهـــــــم
  سم املکاناسم الفاعل ، اسم املفعول ، اسم املبالغة ، اسم التفضیل و ا
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  تفضیلوزن اسم ال

  

  وزن اسم املکان 

  

  .شکل دهیم أفاِعلهر گاه بخواهیم از اسم تفضیل جمع ُمکّرس بسازیم باید آن را در وزن  •
 .سم زمان و اسم مکان بر وزن َمفاِعل ساخته می شودجمع ُمکّرس ا •
  .در این مواقع آنها را اسم تفضیل محسوب می کنیم. ترجمه می شوند ترینو  ترهمراه  رشّ و  َخیرگاهی دو کلمه ی  •

 عّین اسم الفاعل ، اسم املفعول ، اسم التفضیل ، اسم املبالغة ، اسم املکان �
 .بةأََحبَّ ِعباُد ِهللا أنَفَع  الطل �

.................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... 
 .لون املوز أصفر �

.............................................................................................................................................................................................................  
 

 .ا رجعوا من املدارس بدلیل منطقیّ الطّّالب بعد مغرب الّشمس م �
.............................................................................................................................................................................................................  

 .َمْرسوراٌت ِألَنَُّهنَّ یَلَْعْ�َ فی َملَْعٍب َجمیٍل و ُمَعلِّمتهنَّ تُشاهُد ُمجاَهَدة الطّالِبات  ةطالِباُت الَْمْدَرس �
............................................................................................................................................................................................................  

  
 :عیّن الخطأ و َذکِّر سببه  �
 .مریُم کربی ِمن نَرجِس  �

........................................................................................................................................................................................................... 

  کاربرد معنایی  کاربرد دستوری  
  .برای مذکر به کار می رود  أفعل

  أکرب، أْفَضل: مانند
  .استفاده می شود ترینو  ترهمراه 

  بزرگرت، بزرگرتین: اکرب: مانند
  .برای مونت به کار می رود  ُفعلی

  کُربی، ُحسنی: مانند
  .ه می شوداستفاد ترینو  ترهمراه 

  خوبرت، خوبرتین: ُحسنی :مانند

  ةَمْفَعلَ   َمْفِعل  َمْفَعل
  َمکَْتب
  َمْشَهد
  َمْشَعل

  َمْنِزل
  َمْغرِب
  َمْسِجد

  ةَمْدَرسَ 
  ةَمکَْتبَ 

  ةَمْحَفظَ 
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  .من محبوبرتین است که مهندس کشاورزی بشودپدر .        أََحّب أبی أن یصیَر ُمَهندساً زراعیّاً  �
...........................................................................................................................................................................................................  

  
  )۲گزینه(  .ِمن َقواِعِد اسِم التَّفضیلِ  َخطَأَ الْ  َعیِّنِ �
غری - ۱     !فاِطَمُة الْکُْربی َوَزیَنُب الصُّ
  !فاِطَمُة أَکَربُ ِمْن َزینب  -  ۲ 
  !آسیا أَکَربُ ِمْن أوروبّا  -   ۳
 !َزیَنُب کُْربی ِمْن فا ِطمة   -  ۴

 )قلم چی  –اب کانون کت: ( َعیِّن عبارًۀ جاء فیها اسم املکان و اسم التفضیل معاً   ����
  »لََقْد َخلَْقنا اْإلنساَن فی أْحَسِن تقویمٍ «) ۱
سین فی ُغرَفِۀ ُمدیِر اْلَمْدَرَسۀِ ) ۲   .َدَخَل أَحٌد من الُْمَدرِّ
هاَدۀِ ) ۳   .فی هِذِه الَْمْحکََمِۀ َمن ُهَو أْفَضُل منَک ِبالشَّ
  .إْحَرتِْم َمْن ُهَو أْصَغُر ِمْنکَ ) ۴
 )قلم چی  –کتاب کانون : ( سم التفضیلا» خیر«َعّین کلمۀ ����
الُۀ َخْیرٌ ) ۱   .َخْیُرالّناس) ص(النبیُّ ) ۲.                                            الصَّ
  .َعلَیک أن تَْفَهَم الخیر و الرشّ ) ۴.                                الَْعَمُل الَْخیُر هو الّصالۀ) ۳

  
  
     

  :نحوه ترجمه آن دقّت کنید به جمالت عربی زیر و
ِ أَربَعیَن َصباحاً،  أْخلََص  َمنْ  -۱   .یَنابیُع الِْحْکَمِۀ َعلَی لِسانِهِ  ظََهرَْت ¹ِّ

  .برای خدا اخالص داشته باشد چشمه های حکمت بر زبانش آشکار می شود) روز(هر کس چهل صبح 
  »هللاُ  هیَْعلَمْ ِمن َخیٍر تَْفَعلوا  ما«-۲

  .جام دهید خداوند آن را می داندهر چیز از خیر ان
  »کُمْ یَنُْرصْ َهللا  تَنْرصوا إنْ « -۳

  .اگر خداوند را یاری کنید شk را یاری می کند
  .إنتَبَهواالنّاُس  ماَت إذا  -۴

  .هر گاه مردم ºیرند بیدار می شوند
  

جمالت باال آمده است که برخالف زمان خود یعنی ماضی یا أفعالی در . حت�ً ش� هم ه�ن نتیجه ای را گرفته اید که هدف و منظور ما بوده است
  .ترجمه شده است التزامی مضارع بودن بصورت

 ادات رشط و جمله رشطیه



  فرزاد قنبري :    هگرد آورند                                                                               )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

 

٧١ 

 

هر گاه در ابتدای یک جمله کل�ت فوق که . می باشد ») هر گاه، اگر(و إذا ) هر چیز(، ما )هر کس(، من )اگر(إن « دلیل این امر وجود کل�تی مانند 
فعل اعم از ماضی و مضارع بعد از آن آمده باشد فعل اول را که به آن فعل رشط می گوییم بصورت  ۲بیاید و حداقل  گفته می شود أدات رشطبه آنها 
البته فعل ما اگر ماضی باشد گاه بصورت ترجمه می کنیم، ) حالت عادی فعل مضارع( إخباریو فعل دوم به بعد را در حالت عادی بصورت  التزامی

  .رجمه می شودماضی و در زمان خود نیز ت
  

  )در حالت عادی(  مضارع إخباری                 مضارع                            مضارع التزامی           مضارع                                           
  

  جواب رشط+                                             فعل رشط+ ادات رشط 
  اخباریمضارع   مضارع التزامی                                                                       

                               ماضی                             ماضی                                  ماضی                         ماضی                                          
                                      

      ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  .وجود دارد »فـ  «گاهی جواب رشط بصورت یک جمله اسمیه می آید و اصوالً میان جمله ابتدا و انتها حرف - ۱
  .َمْن قاَل أَنا عالٌِم َفُهَو جاِهٌل ) الف

  .هر کس بگوید من دانا هستم او نادان است
  »َمن جاَء ِبالَْحَسنَِۀ َفلَُه َعْرشُ أَمثالِها«) ب

  .هر کس نیکی بیاورد پس برای او در برابر آن است
  .و َمن یَتََوکَّْل علی ِهللا َفهو َحْسبُهُ ) ج

  ).کافیست( برای او کفاین می کند ) خداوند( هر آنکه بر خدا توکل کند پس او 
  .در این صورت فعل باید در زمان و رشایط خود ترجمه شود. می آید... آینده و در برخی جمالت جواب رشط بصورت فعل امر یا  - ۲

  »...أْستَِمعوا له و فو إذا ُقِرَئ الُْقرآُن «) الف
باب سوف یَعیُش فی الّراحۀ کل ُعَمره) ب   .َمن َجَهَد فی أیّاِم الشَّ

  .بَُّه زمیلکإن تَْقَرأ إِنشاءک أَماَم الطُّّالِب سوَف یَتَنَ : قاَل املُعلُِّم لی
 :همیشه فعل دوم بعد ادات رشط ، جواب شزط Âی باشد  – ۳

  .َمْن َرأَی ِمنْکُم أََحداً یَدعو إلَی التَّْفرََقِۀ، َفُهَو َعمیُل الَْعدوَّ 
  .توجه داشته باشیم » ما « و » من « باید به انواع   – ۴

        ::::عبارت است از عبارت است از عبارت است از عبارت است از     ماماماماانواع انواع انواع انواع 

  :نافیة للفعل املضارع  ما – ۲                                                        :نافیة للفعل املاضی  ما  - ۱
  :استفهام   ما -  ۴                  :موصول  ما – ۳
  :کاّفه  ما  -  ۶               :نافیة للجنس   ما - ۵
  :رشط   ما - ۸                                               : فعل بر وزن أفعل +  ما - ۷
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         ::::عبارت است از عبارت است از عبارت است از عبارت است از         منمنمنمنانواع  انواع  انواع  انواع  

  :رشط   من - ۳                                                        :موصول   من - ۲                          :استفهام   من – ۱
                :در جمله رشطیه میتوان به فعل رشط یا جواب رشط افعالی بعنوان وابسته اضافه کرد   – ۵
  إن تنرصوا إخوانکم و تَُعلِّموا أصدقاکم ینرصوکم  و یَُعلِّموکم فی وقت الحاجة 
  :به تغییرات ظاهری فعل رشط و جواب رشط باید توجه داشته باشیم  – ۶
  

  ـــْــ                 ـــ     ـُ ـ                                                                          
  حذف                         ن                     مجزوم   = فعل مضارع + ادات رشط 

  جمع مونث بدون تغییر                                                                
 .فعل ماضی در ظاهر خود تغییری Âی بیند �
  .تغییری در ظاهر فعل ایجاد Âی کند» إذا «  �

  .به همراه افعال دوم شخص و اول شخص Âی آید ) من رشط( ه معنای هر کس بمن  – ۷
طی لَیَْست »ما«َعیِّن   - ����  )علوی فرهیخته -خودمون. ( ةالرشَّ

  .ةاآلخر  ما یَْزَرعِ النّاس فی الّدنیا یَْحصدوا فی) ۱
ِ ما فی) ۲ �وات و ما فی و ِّ   .اْألرِض  السَّ
  !هللا  مهما تَْفَعل ِمن خیٍر یَْعلَ ) ۳
موا ِألنُْفِسکُم ِمن خیٍر تَِجدوه ِعند هللاِ ) ۴   .ما تَُقدِّ
طی» َمن«َعیِّن   -����  )علوی فرهیخته -خودمون. ( ةالرشَّ

  .الْعاِقُل من َفکََّر َقبَْل الْکَالم) ۱
  .البخیُل َمن ماَت َقلْبَُه و َدَخَل النّار) ۲
  .َحیاتِهِ َمن َجَهَد فی إکتساِب تجارب اآلخرین نََجح فی ) ۳
  .َمن یَْعلَُم منکم قصص ِمن القرآن) ۴
 )علوی فرهیخته -خودمون. ( فیها أسلوب الرشط ما جاءَعیّن عبارَۀ التی   -����

ل َقبَْل الْکَالِم یَْسلَم ِمَن الَْخطأ) ۱   .َمْن یَتَأمَّ
  .و ما أْرَسلنا ِمن رسوٍل إّال بلسان قومه) ۲
�واِت و اْألرِض  ما یَْعَمل ِمَن الَْخیر یَْعلَْمهُ ) ۳   .َربُّ السَّ
  .َمن َحَفَر برئاً ِألخیه َوَقَع فیها) ۴
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٧٣ 

 

  
 
  

  :به ترجمه جمالت زیر توجه داشته باشید 
  :الظُّلُم ثَالثٌَة  – ۱

 .خداوند آن را Âی آمرزد که ظلمی ����. ظُلٌم ال یَْغِفرُُه هللاُ  - - - - 
 .آن را می آمرزد که ظلمی  ����. ظُلٌم یَْغِفرُُه  - - - - 
   .آن را رها Âی کند کهظلمی  ����.   یَْرتُکُُه  ظُلٌم ال - - - - 

  .پاداشش برای بنده جاری می شود  که هفت چیز است���� .سبٌع یَجری لِلَعبِد أجرَُهنَّ  – ۲

  :مانند 
  .ازجایی به جای دیگر منتقل می شود  که گردباد ، باد شدیدی است���� .ِمن مکاٍن إلی مکاٍن آَخَر  تَنتَِقُل شدیدٌة  ریحٌ اْإلعصاُر ) الف 
دعوت به تفرقه می کند ، پس او مزدور  کههر کس از ش� کسی را ببیند  ���� .إلی التَّفرقِة ، فهَو َعمیُل الَعدوَّ  یَدعو أحداً َمْن رأََی ِمنکم ) ب    .دشمن است 

 :نکات  •
  :یعنی . گاهی قبل از اسم نکره در جمله فعل ماضی آمده است و بعد از اسم نکره، فعل ما مضارع می باشد  – ۱
  
  

  .ترجمه می شود  )»رفتم  می« ماضی ساده + می (ماضی استمراری اصوالً بصورت در این صورت فعل مضارع 
قُت أمٌر َعجیٌب یَُحیِّرُنی جّداً :مانند     .را باور کردم حیران می کردامری عجیب که مرا ���� .َصدَّ

  .ترجمه می شود  »م، ی، َد، یم، ید، َند «َشناسه + بن مضارع + بـ ( مضارع التزامیدر صورتی که با رعایت رشایط باال فعل اول هم مضارع باشد، فعل دوم بصورت  – ۲
  

  :مانند 
  . دوست دارند احرتام بگذاردمردم کسی را که به دیگران ���� . یُحبُّ النّاُس أحداً  یَحَرتُم اآلَخرین 

  
ز اسم نکره و چه بعد از اسم نکره ، ماضی می باشد در این صورت فعل دوم اه در جمله چه قبل گاهی اتفاق می افتد که فعل های بکار رفت – ۳   .ترجمه می شود  و گاهی ماضی ساده) » بودن« ماضی ساده از مصدر ) + ه+ بن ماضی (صفت مفعولی (ماضی بعید بصورت 
  

  : مانند 
  .طلب کرد  قرار داد آن را/ قرارداده بودش مرد امانتی را که در گذشته در صندوق فرد امینی  ���� .ُجُل أمانًة َجَعلَها فی صندوِق شخٍص أمیٍن فی املاضی طَلََب الرَّ 

اسم  ازبهرت است بدانیم  ، هرگاه در جمله ای ، اسم نکره وجود داشته باشد و بعد از آن فعلی بیاید که در حال توصیف آن اسم نکره باشد ، بعد    .استفاده می کنیم » کــه « نکره از حرف ربط 

  فعل مضارع+ اسم نکره + جمله به همراه فعل ماضی 

  فعل مضارع+ اسم نکره + جمله به همراه فعل مضارع 

  فعل ماضی+ اسم نکره + جمله به همراه فعل ماضی 

        جـمــله بعد از اسـم نـکـره
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٧۴ 

 

  خـالصـه کـارگـاه

        درس پنجمدرس پنجمدرس پنجمدرس پنجم

  مضارع إخباری) الف
و یا حروفی که در این درس با آشنا می شویم نیامده باشد بصورت إخباری  حالت عادی فعل مضارع در صورتی که قبل از آن ادات رشط، الی نهی   .ترجمه می شود

  
  
  

  :بنابراین فعل مضارع بصورت إخباری مانند جدول اشخاص که در ذیل آمده است ترجمه شود
  .پی�ن می بندم ����اُعاِهدُ   )مونث.مذکر(مفرد  اول شخص

  پی�ن می بندی ����تُعاِهدُ : مذکر  )مونث.مذکر(دوم شخص مفرد 
  پی�ن می بندی ����تُعاهدین: مونث

  پی�ن می بندد ����یُعاِهدُ : مذکر  )مونث.مذکر(سوم شخص مفرد 
  پی�ن می بندد ����تُعاهدُ : مونث

  ی بندیمپی�ن م ����نُعاِهدُ   )مونث.مذکر(اول شخص جمع 
  پی�ن می بندید ����تُعاهدون/ تُعاهدان: مذکر  )مونث.مذکر(دوم شخص جمع 

  .پی�ن می بندید ����تُعاهدون/ تُعاهدان: مونث
  پی�ن می بندند ����یُعاهدون/ یُعاهدان  )مونث.مذکر(سوم شخص جمع 

  پی�ن می بندند����یُعاهدن/ تُعاهدان
  مضارع التزامی) ب

بر رس فعل مضارع تغییراتی در معنای آن ایجاد می شود و این تغییر عبارت » أن « ی کردیم گاهی با آمدن حرف در سال گذشته این مطلب را بررس   .است از تبدیل ترجمه فعل مضارع از حالت إخباری به حالت التزامی
  )بشود(روبرو شود : أن یُواِجهَ  ����روبرو می شود: یُواِجهُ                                   :مانند

  فعل دوم بصورت ماضی استمراری = فعل مضارع + فعل ماضی  – ۱
  ...می رفتم ، می دیدی و : مانند 

  فعل دوم بصورت مضارع التزامی=   فعل مضارع+ فعل مضارع  – ۲
  ...ببینم ، کمک کنید و : مانند 

  فعل دوم بصورت ماضی بعید= فعل ماضی + فعل ماضی  – ۳
  ...دیده بودند ، کاشته بودم و :  مانند 

  )ــَـ م، ی، ــَـ د، ایم، اید، ــَـ ند+ (بن مضارع+ می 
  ...می روم، می سازید و : مانند 
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٧۵ 

 

  : این حروف عبارتند از. عمل می کنند آشنا می شویم» أن«ال در این درس با تعدادی دیگر از حروفی که مانند حرف ح
  »کَی، لِـ، لِکی، حتّی،«

  )پند بدهد(پند دهد : حتّی یَنَْصحُ ����پند می دهد: یَنَْصحُ                                                    : مانند
  : حروف بیان شده در باال گاهی بصورت زیر عمل می شوددر ترجمه  :نکته

  که: أن -
  .تا، تا اینکه، برای اینکه: کَی، لِـ، لِکی، حتّی -

  :مانند
  .تا موفق شود: حتّی یَنَْجحَ 

  .که فرمانروایی کند: أن یَْملِکَ 
  )آینده منفی(مستقبل منفی ) ج

» خواه«در ابتدای فعل و در معنای آن از کلمه ی » س، سوف « آینده از حروفی مانند   به) حال(حت�ً به خاطر دارید که برای تبدیل فعل مضارع    .استفاده می شد
  .خواهد رفت: َسیَْذَهُب : مانند 

ه ی استفاده می کنیم و در ترجمه فعل از کلم» لن«أما اگر بخواهیم عدم انجام کاری یا روی دادن حالتی در آینده را بیان کنیم قبل از فعل از حرف    .کمک می گیریم» نخواه«
  .پر نخواهد کرد: لن یَْمَالَ  ����پر خواهد کرد����سوف یَْمَالُ                                            :مانند
  .در جمله دیده شد بعد از آن فعل مضارع می آید و بصورت آینده منفی ترجمه می شود» لن«هر گاه حرف  :نکته
  .استفاده می کنیم هرگزنفی از کلمه ی گاهی در ترجمه آینده م :نکته

  .هرگز پایین نخواهد آمد: مانند لَن یَنِْزَل  
  .باید بدانیم که این فعل ها بصورت التزامی منفی ترجمه می شود. مواجه می شویم: گاهی با ترکیب هایی مانند ، أن ال یذهَب :نکته

  .که نرود: أْن ال یذهَب  ����که برود: أن یذهَب 
  .که دروغ نگویند: أْن ال یَکِْذبوا ����ه دروغ بگویندک: أن یَکِْذبوا

  :نکته
دارای این ویژگی می باشند که چند فعل را تحت تاثیر قرار دهند و ضمن تغییر در ظاهر آنها معنای آنها را التزامی ... یک حرف مانند أن، حتّی و    .کنند

  .أَْموالهم أْرسَِق  س وابواب َمنازل النّا أن أْفتَحَ أنَْت تَأُمرُنی          : مانند
  .رسقت کنمو اموالشان را  باز کنمتو به من دستور می دهی که درهای خانه های مردم را 
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٧۶ 

 

  

  
  
  
  
  
  

  بیشرت بدانیم
  تغییرات ظاهری فعل مضارع

  با دقت در انواع فعل مضارع در می یابیم که،
نباشد، به صورت زیر قابل ... و حروفی مانند أن، لن، و ... ما و فعل مضارع در حالت عادی یعنی حالتی که قبل از آن ادات رشط مانند إن، َمن،    .مشاهده است

  تَْقِذُف، تَْقِذُف، أْقِذُف، نَْقِذفُ : همراه ضمه ــُـ  - ۱
  .یَْقِذفاِن، یَْقذفون، تَْقِذفان، تقذفون، تقذفین: همراه نون در آخر فعل - ۲

  :بیاید تغییرات زیر در ظاهر فعل ایجاد می شود) فقط فعل مضارع(أما اگر ادات رشط شده بر رس فعل مضارع 
  تبدیل حرکت ــُـ ضمه به حرکت ساکن ــْـ - ۱

  :مانند
  .درجاِت األعلی فی الحیاۀِ  کْتَِسْب فی الّدنیا تَ  ْحتَِهدْ َمْن یَ 

  حذف نون از آخر فعل ها - ۲
  :مانند

  .إن تَْدرسوا ِبِدقٍَّۀ تنجحوا فی الحیاۀ
  :ن، لَن، کی، حتّی، لکی قبل از فعل مضارع قرار گیرد که سبب ایجاد تغییراتی به رشح ذیل می شودحال ممکن است حروفی مانند أ 

  تبدیل حرکت ــُـ ضمه به حرکت فتحه ــَـ - ۱
  :مانند

  »إنّا نَطَْمُع أن یَْغِفرَلَنا َربُّنا خطایانا«
  حذف نون از آخر فعل ها - ۲

  : مانند
  »حتّی تُنِْفقوا ِمّ� تُِحبّونَ ... «

  .در ظاهر هیچ گاه تغییری در خود Âی بینند) دوم شخص و سوم شخص جمع مونث(أفعالی مانند یَْفَعلَْن و تَْفَعلَْن  :نکته
  :مانند

ْمنَ  ْمنَ  ����یَُقسِّ ْمنَ  ����إْن یَُقسِّ   أن یَُقسِّ
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٧٧ 

 

  درس ششم
  )۲(ترجمه فعل مضارع 

از فعل مضارع ضمن آن که تأثیراتی در ظاهر فعل دارد سبب بروز معانی مختلفی نیز نوع دیگری از حروف وجود دارند که در صورت قرار گرف³ قبل    :پردازیم در ادامه به بررسی این حروف می. شود می
  »لَم«ـ حرف  ۱

ماضی «یا » ماضی ساده منفی«در صورتی که این حرف بر رس فعل مضارع بیاید ما باید در هنگام ترجمعه فعل به این نکته دقت کنیم که از ترکیب    :استفاده کنیم، در واقع» نقلی منفی

  .به ارث نگذاشت، به ارث نگذاشته است: w یَُورِّثُ = به ارث نگذاشت : ما َورَّث  به ارث گذاشت: َورَّثَ   :مانند  
داشته باشیم که گاهی ممکن  فقط باید به این نکته توجه. آید مشاهده شد، بعد از آن حت�ً فعل مضارع می» لَْم « ای حرف هر گاه در جمله :نکته َمِک؟ ۱  :مانند  .باشد می ملاذابه معنای برای چه و در واقع نوع دیگر کلمه » لَِم « . را با این حرف اشتباه بگیریم»لَِم « است کلمۀ سؤالی َمکِ  ۲  گیرند؟ شن میبرای چه مردم در هندوراس هنگام باران ماهی ج  ـ لَِم یَْحتَِفُل النّاُس فی الُْهندوراِس حین َمطَر السَّ خواهیم در کتاب عربی پایه نهم مطلبی را تحت عنوان فعل نهی بررسی کردیم و دانستیم که هر گاه بخواهیم عدم انجام کار یا روی دادن حالتی را ب  »الی نهی«ـ حرف  ۲  ...و   )اول شخص مفرد(تصمیم نگرفتم : ـ لَم أْعزِمْ  ۲  )سوم شخص مفرد مذکر(ت تصمیم نگرف: ـ لَم یَْعزِمْ  ۱  :مانند  ... .آید، اعم از اول شخص، دوم شخص و  های فعل مضارع می بر رس Åامی اشخاص و صیغه» لَم«حرف  :نکته  .اند مردم در هندوراس هنگام باران ماهی جشن نگرفته  .ـ لَم یَْحتَِفِل النّاُس فی الُْهندوراِس حین َمطَر السَّ   :صورت زیر است ر فعل نهی بهساختا. کنیم از فعل نهی استفاده می

هنگام ترجمه از ترکیب زیر ) ها صیغه(آید با این تفاوت که در برخی از اشخاص  فعل مضارع می) های صیغه(بر رس Åام اشخاص » ال«حرف نهی  :نکته  .دانید اند ولی ش� Âی ، بلکه زندهنگوییدشوند مرده  و به کسانی که در راه خدا کشته می  »لَِمن یُْقتَُل فی َسبیِل ِهللا أَمواٌت بَْل أَحیاٌء و لِکْن ال تَشُعرونَ  ال تَقولوا« -  .بلند نکنید: ال تَرَْفعوا←کنید بلند می: تَرَْفعونَ   نرو: ال تَْذَهْب ←روی می: تَْذَهُب   :مانند     :کنیم استفاده می
  )الف   :در اشخاص مختلف نحوه ترجمه فعل نهی  

  .ال أکِْذْب بالْوالَِدیِْن أبداً -  :مانند  
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  ) ب  .کسی نباید به کمک کافران برود  .ال یَْذَهْب أَحٌد ½ُساَعَدِۀ الْکُّفار-  .هرگز به پدر و مادر نباید دروغ بگویم

  
لْ َربَّنا و «  .چشمهایت را حرکت نده. َعینیکَ  ال تَتََحرَّکْ    :مانند باشد فعل در صورتی که فعل در آخرش تغییری نداشته . در فعل مضارع باید به تغییرات آخر فعل توجه داشته باشیم الدر تشخیص انواع  :نکته  .ناامید نشویداز رحمت خدا   »...ِمن َرْوحِ ِهللا  ال تیأَسوا«  .چه طاقتش را نداریم بر ما تحصیل مکن پروردگارا و آن  »نا ما ال طاَقَۀ لَنا ِبهِ ال تَُحمِّ   :مانند  .باشد شود فعل مضارع، نهی می مضارع، فعل نفی است اّما در صورت مشاهده تغییرات که در ادامه به آن اشاره می

  »ال یُکَلُِّف ُهللا نفساً إّال ُوْسَعها«-
  »لـِ امر«حرف ) ج  .کنیم فعل نهی را جزئی از فعل مضارع محسوب می :نکته  )فعل نفی مضارع. (دانم نیمی از علم است گفÂ ³ی  .نِصُف الِْعلْمِ » ال أَْعلَمُ «َقوُل -  )فعل نهی مضارع. (و خودتان را نکشید براستی که خداوند بر ش� مهربان است...   »...َهللا کان ِبکُم رحی�ً  و ال تَْقتُلوا أنُْفَسکُم إنَّ «-  )فعل نفی مضارع. (دهد خداوند به کسی جز به اندازه توانش تکلیف Âی

  فعل مضارع +لـِ  - ۲  اسم+لـِ / ض�یر متصل+لـِ  - ۱  .و کاربرد آن آشنا شویم لـِ  را مورد بررسی قرار دهیم، بهرت است با انواع حرف» لـِ امر « بل از آن که بخواهیم حرفق

  
شود و  حرف جر محسوب می» لـِ «ضمناً این . به همراه اسم یا ضمیر بیاید ممکن است در معانی زیر کاربرد داشته باشد »لـِ « در صورتی که حرف    :دهند اسم یا ضمیر بعد از آن مجرور به حرف جر، بنابراین با یکدیگر ترکیب جار و مجرور را تشکیل می

  
  کیست؟ مالاین چمدان   لَِمن هِذِه الَْحقیبَِۀ؟-  :مانند

  .ای زیبا خریدم های مرغوب را برای ساخت خانه های مرغوب خریدی؟ چوب برای چه چوب  .إْشَرتَیُْت األخشاَب الَْمرغوبَۀ لُِصنْعِ بیٍت جمیلٍ   لِ�ذا إْشَرتَیَْت األخشاَب الَْمرغوبَۀ؟-  
  .کند یمردم پیامربی دارند که به اخالق هدایت م  لِلنّاس نَبیٌّ یَهدی إلی َمکارِم األخالق-  
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  .دهد معلمی داری که با دقت درس می  .لََک ُمَدرٌِّس یَُدرُِّس ِبِدقَّۀٍ -

آید و ضمن تغییر در ظاهر فعل، معنای آن را نیز تحت تأثیر  بر رس فعل مضارع می» لـِ «اگر به یاد داشته باشید در درس گذشته بیان کردیم که حرف        .آید ممکن است تغییرات زیر را در ظاهر و معنا ایجاد کند که بر رس فعل مضارع می» لـِ «حال این نکته را بررسی خواهیم کرد که حرف   .کند امی تبدیل میترجمه آن را از اخباری به التز . دهد قرار می

  ۱لـِ بر رس فعل مضارع «

  تغییرات در ترجمه  تغییرات در ظاهر
  ـ تبدیل ـُـ به ـْـ ۱

  از آخر فعل» ن«ـ حذف  ۲
یَْذَهْ�َ ، : هایی مانند فعل ـ ثابت ماندن ۳   تَْذَهْ�َ 

  مضارع التزامی+باید
  .لَِنْذَهْب إلی الخیر

  .باید به سمت خوبی برویم
  

  ۲مضارع بر رس فعل » لـِ «
  ـ تبدیل ـُـ به ـَـ ۱

  از آخر فعل» ن«ـ حرف  ۲
یَْذَهْ�َ ـ : هایی مانند ـ ثابت ماندن فعل ۳   تَْذَهْ�َ 

  مضارع التزامی+تا، تا که، تا اینکه
  .َذَهْبُت إلی الّسوِق ِألْشَرتی کُُتباً َجدیدۀً 

  .بخرمهای جدیدی  کتاب تابه بازار رفتم 
  

، فـ و » لـِ «گاهی قبل از حرف  :نکته    .رس مشکل است، باید به دقتبه سخن معلم پیرامون آن گوش فرا دهماین د  .ِألْسَمْع ِبِدقٍَّۀ کالَم املَُعلِّم َحولَهُ : ـ هذا الّدرُس ُمْشِکٌل  ۳  .موفق باشییا در کل عمرت  تالش کنیات  باید در زندگی  .ـ لِتَْجتَهْد فی َحیاتِک لِتَنَْجَح فی کُلِّ عمرک ۲  .باید نرشش دهیدآن است پس ) نرش آن(زیبایی علم پراکنده کردن : گفت) ع(ام علی ام  .َج�ُل الِْعلِْم نَْرشُُه َفلْنَنَْرشُه: ـ قاَل اْإلماُم علیُّ علیِه الّسالمِ ۱  :های زیر دقت کنید به مثال   به معنای باید » لـِ «آید ثانیاً این نوع  می» لْـ«همراه ساکن » لـِ «اوالً حرف . گیرد قرار می... حروفی مانند َو، ثُمَّ البته بهرتین . ترجمه می شود » مضارع التزامی+تا«صورت  و در میان جمله به» مضارع التزامی+باید«صورت  ابتدای یک جمله به» لـِ « الً معمو :نکته    .توجه کنید ۱به مثال ش�ره . باشد می بر رس این » لـِ «آید، بنابراین هر گاه حرف  گاه بر رس اشخاص زیر Âی شود هیچ ترجمه می» مضارع التزامی +باید«صورت  که به» لـِ «حرف  :نکته  .توجه کنید ۳و  ۲های ش�ره  به مثال. راه ترجمه یک فعل مضارع در دو حالت است تا بتوانیم به یقین برسیم   درست ←تا گوش دهی       نادرست  ←باید گوش دهی    فعل دوم شخص مفرد مونث: لِتَستَِمعی -  درست←تا بروید      نادرست←باید بروید     فعل دوم شخص جمع مذکر: لتَْذهبوا -  :مانند  ـ دوم شخص جمع مذکر و مؤنث ۲    ـ دوم شخص مفرد مذکر و مؤنث ۱  .ه شودترجم» مضارع التزامی +تا«صورت  اشخاص دیده شد، حت�ً باید به
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متصل شود » ی«البته اگر این حرف به ضمیر . شود یعنی همراه فتحه تلفظ می» لـَ «صورت  به ضمیر متصل شود، به» لـِ «در صورتی که حرف جر  :نکته     .دین ش� از آن خودتان و دین من از آن خودم» لَکُم دینُکُم َو لَی دینِ «  .دهد چنین تغییری رخ Âی

  
  ترجم العبارات  -1

  .أَعضاُء اْألُرسِۀ فلِ�ً رائعاً  لَْم یُشاِهدْ ) ۱
  .»ال تَْقنَطوا ِمن َرْحَمِۀ هللاِ «) ۲
  »َفلْیَْعبُدوا َربَّ هذا الْبَیِت « ) ۴                                                                 .الْکَْسالُن لَْم یَنَْجْح فی الحیاۀِ ) ۳

  حانِ إْجتََهْدنا کثیراً لِنَفوَز فی اْإلمت) ٥
  متفه درس

  
  أفعال ناقصه و ترجمه آن

گوییم، این مطلب است که  یکی از دالیلی که ما به این أفعال، فعل ناقصه می. شناسیم ها را با عنوان أفعال ناقصه می برخی أفعال وجود دارند که ما آن   :عال عبارتند ازاین أف. شوند باشند، بنابراین سبب تشکیل جمله اسمیه Âی های ناقصه بدون فاعل می فعل
  کان، صار، لیس و أْصبَحَ 

  و کاربرد آن» کان«) الف
ها  های مختلف بعد از آن دارای کاربردهای متفاوت و پرتکراری است که در قسمت ذیل به آن این فعل با توجه به قرار گرف³ انواع فعل، اسم و ترکیب   :اشاره خواهیم کرد

  
  »بود«کان به معنای 

  
. شود استفاده می بودبه معنای » کان«که فعل أعّم از فعل ماضی  یا مضارع در ادامه نیامده باشد،  ن اسم قرار بگیرد، به رشط آناگر بعد از فعل کا   :مانند

  کانَْت ِرسالَُۀ اْإلسالِم َعلَی َمرَّ الُْحصوِر قاِ§ًَۀ َعلَی أَساس الَْمنطق -
  .بودرسالت اسالم در گذر زمان بر اساس منطق استوار 

دٌ  -   .کاَن فی َقدیم الزَّماِن َملٌِک عاِدٌل ُمَوحِّ
  .در زمان قدم پادشاه عادل یکتاپرستی بود

    w یَْسَمعنَ / لِیَسَمعَن / ال یَْسَمْعَن   w تَْذَه�/ لِتَْذَهْ�َ / ال تذهَ�   .کنند گاه در ظاهر تغییر Âی هیچ) دوم شخص و سوم شخص جمع مؤنث(هایی مانند یَْذَهْ�َ و تَْذَهْ�  ـ ساختw  ۳ یَْذَهبوا←یَْذَهبون  ـ حذف نون از آخر فعل w  ۲ یَْذَهْب ←یَْذَهُب   ـ تبدیل حرکت ضمه ـُـ به حرکت ـْـ ساکن۱  :بر رس فعل مضارع به رشح زیر است» w، الی نهی، لـِ امر«تغییرات حاصل از آمدن حروف   !بیشرت بدانیم
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  »است«کان به معنای 
  

ای که باید بدان توجه  اّما نکته. بیان شد جاری باشد» کان به معنای بود«دهد که رشایطی که قبالً در مورد  معنای است می» کان«زمانی فعل ناقصه    .رصفاً از محتوای جمله قابل تشخیص است) صورت بود ـ ترجمه شدن بصورت است ترجمه شدن به(ت نحوه تشخیص ترجمه کان داشت این اس
  .خداوند داناست                                   کان ُهللا عملیاً 

  
  

آمده باشد و بعد از آن فعل مضارعی وجود داشته باشد که مرجع هر » کان«ای فعل ناقصه  های گذشته بیان شد، هر گاه در جمله نطور که در ساله�   :مانند. شود صورت استمراری ترجمه می و هم فعل مضارع درباره یک موضوع صحبت کنند، فعل مضارع به» کان«دو فعل یک چیز باشد، یعنی هم 
اصوَن  انَ ک -   .إلَی أَع�ِق املحیط لُِمشاهدِۀ اْألس�ِک الُْمضیئَۀِ  یَْذَهبونَ الْغَّ

  .رفتند میهای نورانی  غواصان به أع�ق اقیانوس برای مشاهده ماهی
بونَ  -   .زدند میهایی برای فهم حقیقت اسالم  مثال  .اْألمثاَل لَِفْهِم َحقیقِۀ اْإلسالم کانوا یَْرضِ
  
  

آمده باشد و مانند ماضی استمراری مرجع هر دو فعل یک چیز  فعل ماضیوجود داشته باشد، أّما بعد از آن » کان«ای فعل ناقصه  هر گاه در جمله   :زیر است صورت ترکیب ماضی بعید به. شد صورت ماضی بعد ترجمه می باشد، فعل ماضی به
  »بودن«ماضی ساده از مصدر +ـه+بن ماضی

  :مانند
الفین اعضای خانواده کان شاَهدَ  - - - -   .دیده بودندام فیلمی جاب از دلفین  أعضاُء اْألرسَتی فلِ�ً رائِعاً َعِن الدَّ
ِۀ األُولَی  -   إلی کَالِم ُمَدرِِّس الکیمیاءِ  واَسِمعالطُّّالُب  کانفی الِْحصَّ

  .گوش کرده بودندآموزان به سخت معلم شیمی  در زنگ اول دانش
با فعل بعد از خود مطابقت ) صیغه(به فعل أعم از ماضی یا مضارع نزدیک باشد، باید از نظر شخص » کان«در صورتی که فعل ناقصه : نکته آید و فقط از نظر جنس  صورت مفرد می به کانو فعل ماضی یا مضارع باید بدانیم که  »کان«داشته باشد، أما در صورت وجود کل�ت بین    .کند کند و فعل ماضی یا مضارع با مرجع خود از نظر تعداد و جنس مطابقت می مطابقت می
  :مانند

                                            .  تالش کرده بود:  کان حاَول -
  .آموز تالش کرده بود دانش: َل کان الطّالُب حاوَ  -
  .تالش کرده بودند: کانو حاَولوا -
  .آموزان تالش کرده بودند دانش: کان حاَوَل الطّّالب -
   .آموزان تالش کرده بودند دانش: الطّلّب کانوا حاَولوا -

  ماضی استمراری=فعل مضارع+کان

  ماضی بعید=فعل ماضی+کان
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های  را در زمان» کان«رصف فعل ناقصه  و أفعال بعد از خود بر اساس مطالب بیان شده، الزم است» انک«ت فعل با توجه به مطابق: نکته   .مختلف بررسی کنیم
  ماضی) الف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مضارع) ب
  أکونُ   )مذکر و مؤنث(اول شخص مفرد 
  تکونین/ تَکوُن   )مذکر و مؤنث(دوم شخص مفرد 
  تَکونُ / یَکوُن   )مذکر و مؤنث(سوم شخص مفرد 
  تَکونُ   )مؤنث مذکر و(اول شخص جمع 
  تکونونَ / تَکوناِن   )مذکر و مؤنث(دوم شخص جمع 

  تَکُنَّ / تَکوناِن 
  یکونونَ / یَکوناِن   )مذکر و مؤنث(سوم شخص جمع 

  یَکُنَّ / تکونان 
  امر) ج

  کونی/ کن   )مذکر و مؤنث(دوم شخص مفرد 
  کونوا/ کونا   )مذکر و مؤنث(دوم شخص جمع 

  کُنَّ / کونا 
  

  :بنابراین. شود اّما تأثیر و تغییر جدیدی در ترجمه ایجاد Âی. شود آورده می» قد«ماضی بعید گاهی قبل از فعل ماضی حرف  در ترکیب: نکته
  کان َذَهَب =کان قد َذَهَب 

  : مانند

    ماضی) الف
  کُنُْت   )مفرد ـ مؤنث(اول شخص مفرد 
  کُنِْت / کُنَْت   )مذکر ـ مؤنث(دوم شخص مفرد 
  کانَْت / کاَن   )مذکر و مؤنث(سوم شخص مفرد 
  کُنّا  )مذکر و مؤنث(اول شخص جمع 
  کُنْتُم/ کُنتُ�   )مذکر و مؤنث(دوم شخص جمع 

  کُن³َُّْ / کُنْتُ� 
  کانوا/ کانا   )مذکر و مؤنث(سوم شخص جمع 

  کُنَّ / کانتا 
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٨٣ 

 

  .نگاه کرده بود: کان نَظَرَ 
  .نگاه کرده بود: کان قد نَظَرَ 

  آن و کاربرد» صار، أْصبَحَ «) ب
  :شود صورت زیر بیان می ها به باشد و مضارع آن می» شد«هر دوی این کل�ت به معنی 

  »داش³«کان به معنای 
  

  .کنیم استفاده می» داشت«قرار بگیرد، در ترجمه فارسی از کلمۀ » ِعنْدَ «و » لـِ «اگر کان بر رس 
  :مانند

  .باغ زیبایی داشتی. کان ِعندَک َحدیَقٌۀ جمیلۀٌ  -
  .ای چوبی داشتید ش� خانه. کُْم بیٌت خشبیٌّ کان لَ  -
  »صار«
  »أْصبَحَ «
  .باشد می» نیست«ای لیس وجود داشته باشد، به معنای  هرگاه در جمله:                  لَیَس ) ج

  :مانند
ی - َّ ِّ ولکنَّ الْعاِقَل َمْن یَْعرُِف خیر الرشَّ   .نِ لَیَْس الْعاِقُل َمن یَْعرُِف الَْخیَر ِمَن الرشَّ

  .که خوب را از بد بشناسد ولی عاقل کسی است که از میان دو بهرتین را بشناسد نیستعاقل کسی 
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٨۴ 

 

 

ل ��ل 
ّ

ل ��ل 	س او
ّ

ل ��ل 	س او
ّ

ل ��ل 	س او
ّ

        ١٢١٢١٢١٢	س او

همانطور كه ياد داريد نواسخ مجموعه كلماتي هستند كه بر سر جمله اسميه قرار مي گيرند و سبب ايجاد دو نوع تغيير در جمله 
  :اسميه مي شوند 

  )از اهداف مستقيم آموزشي دركتب درسي نيست( تغيير در ظاهر ، عالمت و اعراب نقش هاي جمله اسميه  : الف

  تغيير در معاني و مفهوم جمله اسميه  :ب 

  

  )سال يازدهم 7درس ( افعال ناقصه ) الف 

  بالفعل مشبهةحروف ) ب

  الي نفي جنس           ) ج

  حروف مشـهبة �لفعلحروف مشـهبة �لفعلحروف مشـهبة �لفعلحروف مشـهبة �لفعل

  

    

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  ۱  -  -......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  : َمملوٌء ِبُغَدٍد تُْفِرُز سائِالً ُمطَهَّراً  هُ ِألَنَّ إنَّ لِساَن الِْقطِّ ِسالٌح ِطبّیٌّ دائٌِم، : مانند  
  
  
 

  .می باشد» قطعاً ، هkنا ، به درستی که ، بی گkن « : ی تاکید بر جمله پس از خود بکار می رود و معنی آن  بصورت این حرف برا :إنَّ 
  :مانند 

ًة واِحَدًة َو أَنَا َربُُّکم فَاْعبُدونِ  إنَّ «   تُُکم أُمَّ   .مرا بپرستید این اّمت شkست ؛ اّمتی یگانه و من پروردگارتان هستم ، پس  بی گkن :»  هِذِه أُمَّ

  .می باشد » که « برای وصل دو جمله کاربرد دارد و به معنای این حرف  :نَّ أ 
َجرَةِ  : مانند  نَ  هاأَنَّ  َوِمن أََهمِّ ُمواَصفاِت هِذِه الشَّ   : ةتُْعطي أxَاراً طوَل السَّ

 نـواسـخ

 انواع نواسخ
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٨۵ 

 

  :به شباهت حروف زیر باید توجه کرد   -  ۲
  إنَّ : الف 

  إنْ :   ب 
  

  أنَّ :  ج 
  أنْ   : د 
  )جامع خیلی سبز( : جاء فیها من الحروف املشبّهة عیّن عبارة �

 !قُِل الحّق و إن کاَن مرّاً ) ۲                                   ﴾ما تنفقوا من خیر فإن هللا به علیم  ﴿) ۱
     ﴾فرقاناً إن تتّقوا هللا یجعل لکم  ﴿) ۴!                       علی املتکلّم أن ال یتدّخل فی ما لیس له به علم ) ۳

  

  

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  .می دهد »  مانند« نیز معنای »  کــ « حرف جر  
لفین یبکی کاألطفال    : الدُّ

  

  

  

  .می باشد »  گویی ، مانند« به معنای  این  حرف :کأنَّ 
طُر أسkکاً  : مانند  ُ̂ kَء    : کأنَّ السَّ

  . را از خود نشان می دهد » ولی ، اّما « معنای  :لکنَّ 
  : ُم الطّالَب املشاغب ولکنَّه استمرَّ َعلَی سلوکه نََصَح املُعلّ  : مانند 

این حرف بیانگر . نیز دیده شود » یا لیت « ضمناً ممکن است بصورت . را از خود نشان می دهد »  کاش ، ای کاش« معنای  :لیت   .آرزوست 
  : استمرَّ َعلَی سلوکه لیته ما . نََصَح املُعلُّم الطّالَب املشاغب : مانند 

  . را از خود نشان می دهد »  امید است،  شاید« معنای  :لعلَّ 
  : نََصَح املُعلُّم الطّالَب املشاغب لََعلَّه ال یَستمرُّ َعلَی سلوکه  : مانند 
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٨۶ 

 

  
  

  فعل مضارع                         مضارع التزامی+  لعلَّ    و    لیَت   )الــف 
  : مانند 

  :لیت اإلنسان یدرک قیمة الوالدین  – ۱
  :لعلَّک تدرک قیمة احرتام الوالدین  – ۲

  
  فعل ماضی                                ماضی استمراری+  لیَت            )ب 

  ماضی بعید                                                                          
  ماضی التزامی                                                                : مانند 

  : لیت اإلنسان درک قیمة الوالدین  – ۱
  : لیت اإلنسان درک قیمة الوالدین  – ۲
  :لیت اإلنسان درک قیمة الوالدین  -  ۳

  
  

  انواع مضارع التزامی
  : مضارع منصوب + ی ، لِـ ی ، لکَی ، حتّ ن ، کَأ   - ۱
  :مضارع مجزوم + امر  لـِ  – ۲
  :مضارع مجزوم + الی نهی  اول شخص و سوم شخص  - ۳
  ) :مجزوم( فعل رشط + ادات رشط  – ۴
  :مضارع + مضارع  – ۵
   :جواب طلب + فعل طلب  – ۶

  ماضی استمراریانواع 
  : مضارع +  کان  -  ۱
  :مضارع +  ماضی – ۲

  ماضی بعیدانواع 
  :  اضیم+  کان  -  ۱
  : اضیم + ماضی – ۲

 ترجمه آباد 
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٨٧ 

 

 
 

 تغییرات جمله اسمیه با آمدن حروف مشّبهة بالفعل
 )اعراب( تغییرات ظاهری  )الف   

  علیمٌ َهللا ُهللا علیٌم                                     إنَّ  -  ۱
  إخوةٌ  املسلمیناملسلمون إخوٌة                            لیت  – ۲
 ناجحتان التلمیذتینلعّل                التلمیذتان ناجحتان         – ۳

   تغییرات  در نقش ها  )ب 
  خــبـر+ جمله اسمیه                    مبــتدا 

  خرب حروف مشبهة بالفعل+ اسم حروف مشبهة بالفعل + حروف مشبهة بالفعل 
نوب نوب                إنَّ َهللا یَغِفُر الذُّ   ُهللا یَغِفُر الذُّ

  
  )خیلی سبز(  :» إنَّ « عّین الصحیح مع » ! دون یندفعون إلی الحدود للدفاع عن القیم األخالقّیةاملجاه« �

  ...!     إّن املجاهدون یندفعین ) ۲             ...!              إّن املجاهدین یندفعون )  ۱
  ...!  دون یندفعون إّن املجاه) ۴           ...!                  إّن املجاهَدیِن یندفعان ) ۳
        )کنکور رسارسی هنـر(    : عّین الصحیح فی الرتجمة        �
  »  ! لیتنی کنت قد تعلّمت منک أن ال أحزن علی کّل أمر مکروه اُواجهه ، ولو کان کبیراً  « 
  !کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه می شوم غمگین نگردم ، اگرچه بزرگ باشد ) ۱
  !شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هرآنچه از ناپسندی ها به من برسد حتی اگر بزرگ باشد ، ناراحت نباشم  )۲
  !کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می شود از تو یاد می گرفتم ، ولو بزرگ باشد ) ۳
  رسید  با وجود بزرگ بودن ، از تو بیاموزمشاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد ) ۴
  

  )خیلی سبز(  :عّین  ما فیه من الحروف املشبّهة بالفعل �
  !ما کنت أظّن أن أکون قویّاً هکذا أمام املشاکل )  ۲!                      ال خیر فی قول إّال مع الفعل )  ۱
  !إن تُبدوا شیئاً أو تخفوه یعلمه ربّکم )  ۴!               إعلم ان ربّنا یرحم من یرحم النّاس ) ۳
  

  

  

 بدونیم بهتره
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٨٨ 

 

  حرف الي نفي جنسحرف الي نفي جنسحرف الي نفي جنسحرف الي نفي جنس

        اسم                                                     اسم                                                     اسم                                                     اسم                                                     + + + + ال ال ال ال 

                            

                                                                                       

  

  

  نفي جنسنفي جنسنفي جنسنفي جنس    الالالالتاثيرات تاثيرات تاثيرات تاثيرات 

  

   

  من الجهل أصَعُب  بلیّةَ من الحقِّ                                        ال  أقطَعُ  َسیفَ ال :         مانند 
  

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  
۱ –   
۲ -   
  :حروف عامل و غیر عامل  – ۳
  
  

  

  

  :در ترجمه جمله اي كه در آن الي نفي جنس وجود دارد بصورت زير عمل مي كنيم  

  
  ...)نداشÆ ، نبودن و ( نیست ...  هیچ

  :أقطَُع من الحقِّ  َسیفَ ال 
                                 :ال حقیبة لی 

 تنوین Âی گیرد
 Âی گیرد ـال      

 حرکت فتحه دارد
 بالفاصله پس از ال می آید

 می گوييماسم �ی نفی جنس به مبتدا از اين به بعد  ميشود منصوب،  مبتدا   

 می گوييم �ی نفی جنس خبربه خبراز اين به بعد   باقي مي ماندمرفوع  خبر ،

 ترجمه آباد 
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٨٩ 

 

  

� ّ̧   الناس يحرتمون العلkء ال الجهالء                            ) ۴عمل فال تری فيه السکون                العاw قائم بال) ۳  ال تقل ما ال تعرفه) ۲ال نور فی قلب املذنب                                    ) ۱          )رسارسی تجربی (: الناسخة » ال «  ع
  !                         أیّها اإلنسان , w تقول ما ال تعمل ) ۴!                   علی کّل شیء محیط أال تعلم أّن هللا) ۳  !ال تطلبوا إّال اعkل الخیر ) ۲!                             الیوم ال طالبة فی املدرسة ) ۱  )رسارسی ریاضی( :النافية للجنس » ال « عّین �
  !             ال إنفاق األموال إّال فی سبیل هللا ! أیّها الغنّی ) ۴!                   ال یذهب املؤمن إلی مجالس السوء ) ۳  !ال شّک فی إنتصار الحّق : قلت لزمیلتی ) ۲!                          هذا شاعٌر جلیل ال تاجر نشیط ) ۱  )رسارسی ریاضی( :النافية  للجنس » ال « عّین الصحیح فی �
  !                          و ال مفتاح السعادة کُحسن الُخلق ) ۴,                             و ال وحدة أوحش من الُعجب ) ۳  ,تفّکر و ال العلم کال) ۲,                             ال ذو ماٍل أفضل من ذی عقل ) ۱  )رسارسی انسانی(:  النافية للجنس » ال « عّین الصحیح فی �
  !           ال عجب من أنّک نجحت ألنّک درست جیّداً ) ۴!                               هو و ارسته فقراء ال أغنیاء ) ۳  !ینجح فی االمتحان أم ال ال أعلم اّن اخی هل ) ۲!                               أال کّل شیء غیر هللا باطل ) ۱  )رسارسی تجربی( :النافية للجنس » ال « عّین �
  !                                ال تبع نفسک بثمن بخس ) ۴!                 ال تقعین فی املهالک إذا عملِت خیراً ) ۳  ! ن الجهل ال فقَر أشّد م) ۲!                          ال توقعی نفسک فی املهالک ) ۱  )رسارسی انسانی(: العاملة  غیر» ال « عّین �
   !نشرت شیئاً ذهبنا إلی الشارع الحانوت فیه فلذلک w ) ۴!         التعش فی حیاتک کالّذی یأمر الناس بالبخل ) ۲  ! بشّدةم هائج الشّک فی أّن هواء البحر هذه االیا) ۲!          إعلم أنّک التحصل علی النجاح دون اجتهاد ) ۱  )رسارسی تجربی (: غیر عاملة » ال « عّین �
           !ال تلمیذ فی مدرستنا إّال و هو مجتهد فی دروسه)۴!         إّن التلمیذ النشیط هو الذی یغتنم فرص الخیر)۳  !مستعٌداً لیوم االمتحان کن: یا تلمیذ الصف )۲!                        حارب الیأس و التکا سل: تلمیذ ) ۱  )رسارسی زبان  (: مبنّیة علی الفتح » تلمیذ « عّین کلمه �

    !                   هذا الیوم ال ضیوفنا فی البیت ) ۴!             ال عصفور علی قضبان األشجار قرب بیتنا ) ۳  ! الکتاب علی املنضدة بعد ذهابنا ال ) ۲!         عندما ذهبت إلی املکتبة رأیت ال هناک أحد ) ۱  )رسارسی انسانی  (  !النافیه للجنس » ال « ـ عّین الصحیح عن  ۹
    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  
  فعل دارای تاکید در معنا= ّن + فـعل مضارع )                    مشّدد( نون تاکین – ۱

  ...هرگز و : منفی ) ب...                             قطعاً ، هkنا و : مثبت ) الف 
  : »ال تکوننَّ من املرشکین ... « : مانند 

  
  w یَْرتِک الّناس – ۲
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٩٠ 

 

  )ب)                                                                  الف
  : کان له دیٌن    لـِ ، عند                      + کان   -  ۳
  
  :» ها « موارد کاربرد ضمیر    -  ۴

     ها رأیُت أختی و صدیقت) الف    
             ها مثل تعّدد اآللهة و تقدیم القرابین لها لکسب رضا )ب    
       

  معنای لذلک                         بنابراین ، به همین علّت -۵
  فعل ماضی           + قد  – ۶
  »عن « معنای  – ۷
  ولـْ                             لـْ + واو   -  ۸
  عبادة األصنام  – ۹

  ...علَّق الفأس علی ...َفَحَمَل فاساً  – ۱۰
  أنَّ إبراهیم هَو الفاعل  – ۱۱
ا   – ۱۲ َّÂإ  
  إÂّا یقِصُد إباهیم اإلستهزاء بأصنامنا: استهزاء  – ۱۳
  
  

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  

  
موارد زیر تاکید در جمله را بیان می .در گزینه یا عبارتی سوال بپرسد» تاکید « ممکن است طراح سوال از وجود یا عدم وجود ) لف ا   :کند 

  وجودإنَّ در جمله   – ۱
ا – ۲ َّÂوجود إ  
  فعل با نون مشّدد – ۳
  )۱۲سال ۳درس ( مستثنی مفرغ – ۴
  )۱۲سال ۴درس ( مفعول مطلق تاکیدی – ۵
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٩١ 

 

  
  

  .ه�ن قید حالت در زبان فارسی استمنظور : تعرف حال 
  

  :انواع حال 
  )حال جمله( جمله حاليه ) ب                                                             حال مفرد) الف

  
  :تعريف  
  :منظور کلمه ای است  
  فَرحاً :     ـــــً ــــَ                               منصوب -  ۱

                                  wینَ محزون( یَن ) /   ینِ متبّسم( یِن  : مثنی و  جمع مذکر سا (  
                                    wجمع مونث سا :  

  ....ماشياً ، راكباً ، راكباٍت ،ُمتبَّسمÂَ ، هاتفÂِْ ، معارضÂَ و  :اسم فاعل                                مشتق معموالً -۲ 
  مرسوراً ، منصوراً ، مخفياً ، منتظَراً،   :اسم مفعول                                                        

  ، عطشان ، فَرِح ، َحَسن نشيطاً ، حزيناٍت      :صفت مشبهة                                                        
  

  »إنَّ َهللا یُحبُّ الَّذیَن یُقاتلوَن فی سبیلِه صّفاً کأنَّهم بنیاٌن مرصوٌص « : استثناء 
  

    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه               
  ... )اجتهاداً ، تنزيالً ، خروجاً و ( كل�Ë مانند  مـصــدرها حـال واقع ¬یشوند         

  نكره  -  ۳
  قانعینَ یعیش املؤمنون فی الدنیا )                     عنرصی است اضافی( قابل حذف از جمله  – ۴

ضمنا .مي آيد  كيفحال  معادل قيد حالت در زبان فاريس ميباشد و در جواب . را در جمله بيان ميكند   فاعل ، مفعول و نائب فاعلكه حالت و چگونگي 
  .شود گفته مي» ذو الحال« يا » صاحب حال« به اين فاعل ، مفعول و نائب فاعل  كه در واقع حالت آنها بيان ميشود 

  

 حــال مـفـرد

 حـــال
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٩٢ 

 

  حال ويژگي هاي حال و  صاحب
  .د باش معرفهصاحب حال بايد  – ۱
  .باشد  اسم ظاهر ،ضمÖ بارز و گاهي ضمÖ مسترتصاحب حال ممكن است  – ۲

  َذَهَب عُيل ضاحكاً         ) الف       
  َذَهبُت إيل املدرسِة ماشياً         ) ب     

  َذَهَب إيل السوق  راكباً ) ج       
  .باشد  ...مرفوع ، منصوب و صاحب حال ممكن است بنا به نقيش كه ميپذيرد  - ۳

  ضعيفاً           اإلنسانُ ُخلَِق ) الف  
     فاً ضعي االنسانَ رايُت ) ب  
  َضعيفاً  اإلنسانِ َسلَّمُت عيل ) ج 

  .بنابراين حال ممكن است مفرد ، مثني يا جمع باشد  .با ذوالحال مطابقت داشته باشد  تعداد و جنسحال بايد از نظر  -  ۴
ً ) الف   جاَء املعلُّم مرسورا

  جاَء املعلkِن مرسوريْنِ ) ب
  جاَء املعلموَن مرسورينَ ) ج
  مرسوراٍت جاءِت املعلkُّت ) د
  اگر در جمله اضافی باشد نقش حال دارد               إنَّ َهللا یغفر الذنوب جمیعاً  جمیعاً کلمه  – ۵
  .بدهند اصوال حال هستند...و » یکی یکی« ،»گروه گروه «کلkتی که معنای  – ۶

  در کالس دیدم گروه گروهدانش آموزان را             افواجاً رایُت الطّالب فی الصّف 
  .گاهی در یک عبارت دو حال وجود دارد – ۷
  . ذوالحال را بايد از فعل به بعد لحاظ كنيم و مبتدا ذوالحال Âيتواند باشد  -  ۸

 َÂالطفُل رََجَع  باكياًس                      املومنوَن يدعوَن َهللا متواضع  
  وحَدهُ املعلُّم جاَء . بچسبد  نقش حال دارد   ضمÖ متصلاگر به »وحد  « كلمه  -  ۹
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٩٣ 

 

  

  

  .گاهي يك جمله كامل اسميه يا فعليه ، حال واقع مي شود و به آن جمله حاليه گوييم
  انواع جمله حاليه

  :حال جمله اسميه ) الف
   ...+ ضم· منفصل مطابق حال يا صاحب حال + واو+  جمله                      + ......)ضم· منفصل + واو حاليه  (     

...................................................................................                                                        ذََهَب التلميُذ ايل املدرسِة ضاحكاً                                                 
   

 فعل مضارع مناسب+ حال ضم· منفصل مطابق حال يا صاحب + واو+  جمله                                                       
  .......................................................................................               ذََهَب التلميُذ ايل املدرسة ضاحكاً                                                       

                                            
                                          :حال جمله فعليه    )ب  

  )فعل مضارع مناسب به حال يا صاحب حال از نظر تعداد و جنس + جمله (    -  ۱
    َذَهَب التلميُذ ايل املدرسِة ضاحكاً 

  
  )مضارع+ ملّا /w (و  )    مايض + قد + واو + جمله فعليه (  - ۲    

  !فی الَحجِّ فی العاِم املاضی ؟و قد کنَت یا أبی ،wَ تَبکی 
    ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه               

  اگر ذوالحال ضم· متكلم وحده باشد ، حال را ميتوان به دو صورت مفرد مذكر و مونث آورد     - ۱
  فرحاً   َرَجعُت ِمن املدرسِة  : مثال 

  فرحةً   
  جمع مذكر و مونثو  مثني مذكر و مونثاگر ذوالحال ضم· متكلم مع الغ· باشد حال را ميتوان به چهار صورت   - ۲

ِ                                      .                       نوشت  ْ̧   فرح
ِ                                     َرَجعنا من املدرسِة  : مثال  ْ̧   فرحتَ

                                                                         َ̧   فرح
  فرحاٍت                                                                         

  : اگر در جمله هم فاعل باشد و هم مفعول براي تشخيص حال به نكات زير توجه ميكنيم    - ۳
  معناي جمله  )الف 

  مطابقت حال با ذوالحال از نظر جنس و تعداد  ) ب
  معرفه بودن ذوالحال  ) ج

)جمله حالیه( حــال جمله   
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      أرَسَل ُهللا األنبياَء ُمبَّرشين  :مثال  
  . ذوالحال را بايد از فعل به بعد لحاظ كنيم و مبتدا ذوالحال Âيتواند باشد   - ۴

َ̧                                           الطفُل َرَجَع  باكياً                          :مثال    املومنوَن يدعوَن َهللا متواضع
  )مبتدا و خرب داريم( در جمله حاليه اسميه هيچ گاه اسم منصوب نداريم   - ۵

             :مثال 
  انواع  واو  - ۶

  . است  او عطفو مي آيد   ) دو جمله يكسان( واوي كه ب¸ دو جمله فعليه يا دو جمله اسميه   )الف
                                        أنتم الفقراء  وهو الغني                                  بدأ بالتدريس      و جاَء املَعلُم  
  .است   حاليه  واودر دو حال زير    )ب 
  مضارع+ ملّا يا w + واو + جمله فعليه )۲                                                 مايض          + قد + واو + جمله فعليه ) ۱
  واو قسم )ج
  ...والّشمس                             ...                   والعرص  
  
  مايض استمراري ترجمه ميشود : مضارع ... مايض                      روش ترجمه فعل بكار رفته در جمله حاليه - ۷

  مايض بعيد ترجمه ميشود: مايض + قد + و ... مايض                                                                                            
             :مثال   

                                                             
             :مثال 

 
    

  
 .عیّن الحال و صاحبه ثمَّ ترجم الجمل 

هاب أالی املکّة املکرَّمة  - ۱   .جلََس أعضاء األرسة أماَم التّلفاز مشتاقین ، یشاهدون الحّجاج فی املطار و هم یرکبون الطّائرة للذَّ
  :فسأل عارٌف والَده متعّجباً  – ۲
  ... :حین� أری النّاس یذهبون إلی الحجّ  – ۳
   :یا بنیَّ ، الغاُر یََقُع فوَق جبٍَل مرتفعٍ و أنت تعلمیَن أنَّ رجلی تؤلُِمنی  – ۴
 
ّ̧ »  .... ! ال تُقيموا الّصالَة  «   �   و أنتم تتکاسلون            ) ۴و أنتم متکاسلون                 ) ۳متکاسالٍت                     ) ۲متکاسل¸              ) ۱  )رسارسی ه}  ( :إليجاد اُسلوب الحال  الخطأع
  !                    إقامًة ) ۴!                       آخر الوقت ) ۳                  !ُمتکاسلین  ) ۲!               قبل الوقت ) ۱  )رسارسی هنـر( »...... ال تُقیموا صالتکم « :  کیفّیة املصلّیعّین الجواب الذی یدّل علی  �
  باحثین                      ) ۴           الباحثون           ) ۳باحثان                          ) ۲باحثون                     ) ۱  )رسارسی ریاضی(    :عیّن الصحیح للفراغ . » فی العلوم ..... نحن نُعلّم طّالبنا «  �

در كالس كـار 
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٩۵ 

 

�  ّ̧   اجتمع املسلمون فی ساحة املدينة مطالب¸ بحقوقهم         ) ۴دخلت املعلّمه الصف فوقفنا شاکراٍت لها                ) ۳  ذهب املجاهدون إلی الجبهات مکّربون و مهلّلون) ۲أرجوا لک التوفيق و النجاح و أنت زميلتی             ) ۱  )رسارسی زبان  ()  : فی الحال (  الخطأع
ّ̧ الحال  �                                    کان هللا علی کّل شیء ُمقتدراً ) ۴هجم األعداُء علی بلدنا ُمعتدين علی الناس              ) ۳  ُمحاولًة کث·ةحاولت لجمع املساعده ) ۲يتقّدم الطّالب فی املدرسة عل�ً                           ) ۱                          )رسارسی ه}  ( :   ع
  !                                    رّب اجعلنی مقی�ً للّصالة ) ۴!                           جاءنی أخوک مبّرشاً بنجاحک ) ۳  !العاw مسبّحین له سّخر هللا لنا ) ۲!                             ال تعثیا فی األرض مفسدتین ) ۱  )رسارسی انسانی(  :فیه حال  لیسعیّن ما  �
  !                 رجعت اُّمهاتنا من مکة املکرمة راضیاٍت ) ۴!                    أجعل اُختی أمینًة علی أرسار حیاتی ) ۳  !اً ال یُسبّب غفلتنا عنک ربِّ ؛ اُرزقنا فرح) ۲!                    زادتنی حفلة تکریم املقاتلین رسوراً ) ۱  )رسارسی ه}   ( : عّین الحال  �
  !                       و لهذا ترُک الّرتاب یکون علّی صعباً  ) ۴وضعُت لک وجهی علی الّرتاب هیِّناً  ،           ! ربِّ ) ۳  اخاف من نفسی عاقالً  ،و اآلن ) ۲کنُت اخاف منک حتّی اآلن جاهالً  ،              ! ربِّ ) ۱  )رسارسی زبان( :»  الحال « عیّن ما لیس فیه  �
                   !    و هذا هو الخوف الحقیقّی الّذی یقتلنا ) ۴نفقد قدرتنا أمام مشاکل الحیاة  ،                       ) ۳  ، عندما نعیش خائفین من املوت) ۲املوت لیس مخوفاً ک� یظّن بعض الناس ،            ) ۱  )رسارسی تجربی(: عّین الحال  �
  .                 شاهدت أزهار الحدیقة ُمعجباً بج�لها ) ۴.           یا أیّها الّناس علِّموا أوالدکم مشفقین علیهم ) ۳  .املمرّضات ساهرات شاهدت فی املستشفی ) ۲قرأ التلمیذ درسه حول موضوع قرائن املاّدة دؤوباً     ) ۱  )رسارسی ریاضی(:  املفعولعیّن الحال یبّین حالة  �
  !                                                                            أرا¢ ساکنو هذه القریة جبالها خبیرین ½سالکها)۴  !ساعدنا املومنین  مسوولین عن تأمین معاش عوائلهم)۳  !شاهدت املوظّفین دوؤبین يف أع�لهميف الغرفة )۲  !ألبست هذه االُّم بناتها مالبسهّن الجدیدة بسیطًة نظیفةً )۱  )رسارسی زبان  ( :جمع تکسیرعیّن صاحب الحال  �
  !                          دعوت أقربائی شاکرین ) ۴!                             رأیت الضیوف فی الغرفة جالسین ) ۳  !یحاَسب املخطئ خائفاً ) ۲!                                أخذُت الکتب من املکتبة رسیعاً ) ۱  )رسارسی ریاضی( :  فاعالًعیّن صاحب الحال  �
   !  ة متشابهة هذه ِحکم قد قرأناها فی األمثال القدیم) ۴!             شاهدنا فی سفرنا تلک القری القدیمة جمیلة ) ۳  !رأیت أکÕ الطالب مختلفین فی األذواق ) ۲!             الء الطلبة متوکّلین علی ربّهم دا§اً یعیش هؤ ) ۱  )رسارسی تجربی( :  مرفوعاً عیّن صاحب الحال  �
     !        سلمین مظلومین ألُساعد إخوانی امل) ۴!                               اِستیقظت الطفلة من النوم قلقة ) ۳  !نبَّهته اُّمه نادماً من عمله السّیئ ) ۲!                             إّن األنبیاء یهدون الناس ضالّین ) ۱  )ضیرسارسی ریا( : حالة الفاعلعیّن العبارة الّتی تبّین  �
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  .استثناء عبارت است از خارج كردن اسمي از حكم ماقبل خود ، به طوري كه حكم ماقبل شامل آن نشود      

  شناسايي ادات استثناء: گـام اول 
  اين حرف غير عامل است   -  1                                                                  

  مبني بر سكون مي باشد  -  2إلّـا                                     ادات استثناء)  1

در واقع اين كلمه كلي تر . اسمي كه قبل از ادات استثناء قرار گرفته است و مستثني از آن جدا شده است                        مستثني منه  ) 2

  .باشد ... بر حسب جمله ممكن است فاعل ، مفعول يا  مستثني منه نقش نميباشد و به عبارت ساده تر. از مستثني است 

  مستثني) 3 

  . به كلمه بعد از حرف استثناء كه حكم ماقبل شامل آن نميشود

 محمداً اّلاإلي المدرسةِ  الُطّلابذَهب 

 مستثني منه                ادات استثناء                   مستثني

  اي إّلاانواع جمله دار: گـام دوم        

  

  هرگاه مستثني منه در جمله وجود داشته باشد                           اسلوب استثناء )الف

  .اگر جمله قبل از الّا مثبت باشد به شرط آنكه سؤالي نباشد  - 1                                 

  صدیقیتشخیص                                جاَء التالمیذ إّال راه هاي 

  ال یَرُخُص فاکهٌة اّال العنَب : جمله فعلیه ) الف .     تمامي اركان جمله قبل از اّلا كامل باشد – 2                                

  فی الّصفِّ إّال تلمیذاً مجّداً  أحدٌ  ما کان:  جمله اسمیه ) ب                                                                                             
قبل از اّلا بيايد معموالً مستثني منه                           » شيء» « غير» « بعض» « احد » « جميع »  « ُكل« اگر كلماتي مانند  - 3                                 

  طالبتينِا اّلالطالبات  كلُّرَجت َخ.             ميباشد                                                                                                                   

                        فاعل و مرفوع     ادات استثناء       مستثني                                                     

  .ثني تام است ببينيم اصوالً مست....منكنِّ و   –منكم  –منهنِّ  –اگر بعد از مستثني كلماتي مانند منهم  -  4                              

  منهمجاء التالميذ إلي المسجد اّلا واحداً : مثال                                  

 اسلوب استثناء و اسلوب حرص
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  .هرگاه مستثني منه در جمله وجود نداشته باشد و جمله قبل از إلّا منفي باشد                                  اسلوب حصر) الف

  .جمله هاي منفي و سوالي قبل از الّا وجود دارد  والًاص– 1                               

                                  ّلا الحسناتال تطلب ا  

  هل جزاء االحسان الّا االحسان       راه هاي تشخيص        

  عدم وجود مستثني منه    

  .مرفوع باشد حتماً مستثني مفرّغ است در صورتي كه كلمه بعد از اّلا   - 2                               

                                                                                                                                ّلا حميدإلي الصف ا  ما جاء  

  را وارد كرد نشان دهنده ي اين است كه جمله قبل  از الّا ناقص  » كسي  يا  چيزي « اگر بتوان در جمله ي قبل از الّا  - 3                                       
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  قبل از اّلا، جمله منفي باشد -  1       

  ه كنيم جمله را ترجم» فقط « مي توانيم اّلا را حذف و جمله را مثبت و با استفاده از كلمه                     اگر                                         

  مستثني منه در جمله وجود نداشته باشد –2        

  :  مثال  

                  خوبي ها را طلب كن فقط /    ال تطلب اّلا الحسنات                          طلب نكن به جز خوبي ها را   

 خدا را يادكنيد       فقط /  ه جز خدا را ال تذكروا اهللا إّلا اهللا                              ياد نكنيد ب   

 

 

 ترجمه آباد



فرزاد قنبري :    هگرد آورند  )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

٩٨

ّ̧ املستثنی املفّرغ ۱     ليست الحياة الدنيا أمراً إّال وه�ً و خياالً عارضاً ) ۴ يُضّيع اإلنسان عمره إّال املؤمن¸ باآلخرة   ) ۳ ال يتقّدم فی الحياة إّال املجّدون الصادقون) ۲ال تُعانی بالُدنا مشکلًة إّال التکاسل  ) ۱ )رسارسی زبـان: (ـ ع
ّ̧ املستثنی  ۲ ! ما وصف الطبیب الُّمی املریضة إّال اإلسرتاحة ) ۲! ما رضب الربُد األشجار و األزهار إّال األعشاب ) ۱ )رسارسی تجربی:  ( املفّرغـ ع ! w نشاهد مراسیم الحفلة فی التلفزیون إّال مرسحّیتها ) ۴! فصل الصیف إّال الهواء الحاّر ال اُعانی شیئاً فی ) ۳

!تّوة w تکن فی هذا الکتاب قصة إّال حکایة عن الف) ۲!             لی أرسار فی قلبی ال یعلمها إّال ربّی الحنون ) ۱  )رسارسی انسانی:  ( محذوفاً ـ عّین املستثنی منه  ۳ ! ما شاهدنا ورقة علی الجدار إّال اعالناً عن اإلمتحانات ) ۴! لن أستشیر اُرستی فی هذه املسألة إّال والدّی ) ۳

! ماسمعت خرباً من التلفاز إّال األخبار اإلقتصادیّة ) ۴! وهب ألبسته فقیراً قد مّر بداره إّال واحداً منها ) ۳ !وسهم فی الدنیا إّال الخائفین منها اعتمد الناس علی نف) ۲! ما أنفقت جّدتی طول حیاتها إّال ما فی یدها ) ۱ )رسارسی ریاضی: ( محذوفاً ـ عّین املستثنی منه  ۴

! الیغیّر هللا إّال من أراد ذلک ) ۴! التُنفق إّال مایکون ابتغاًء ملرضاة هللا ) ۳ !التعمل إّال مایقربّک من ربّک ) ۲ !الینتهی عن الخطأ إّال من اعترب به ) ۱ )رسارسی ریاضی: ( مرفوعاً ـ عّین املستثنی  ۵

 )رسارسی تجربی:  (إعرابه عن الباقی  یختلفـ عّین املستثنی  ۶
!w یدع املؤمن لقضاء حاجاته إّال هللا تعالی ) ۲!              متحان إّال من کان أکÕ اجتهاداً w ینجح فی اال ) ۱ ! w یؤّد واجباته إّال الّذی کان نشیطاً فی اع�له ) w  !۴ یأِت إلی هذه الحفلة إّال بعض الطلبة ) ۳

!یا تلمیذاË ؛ال تُعلَّقن هناک أشیاء إالّ مظاّالتکنّ )۲!                  ما کان الّضیوف من أصدقاÖ إالّ واحداً منهم)۱  )رسارسی زبان: (مرفوعاً لیس  ـ عّین املستثنی منه ۷ !أصبحن مثالّیات يف األخالق و الدرس إالّ واحدة منهنّ )۴!       رجعنا من هذه الرحلةالطویلة إلی بلدنا إالّ أخی األکرب)۳



فرزاد قنبري :    هگرد آورند  )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

٩٩

  .بيان   بكار م·ود) تاكيد   ب) الف: كه براي  الجمله و بدون پذیرش  جنس فعلاز  منصوباست  مصدري :تعريف 
: د ومصادر ثال× مزيد  تقسيم ميشوند كه عبارتند ازمصادر خود به دو بخش مصادر ثال× مجرد كه س�عي هستن: نكته 

: : : : مصادر ثالثي مجرد مصادر ثالثي مجرد مصادر ثالثي مجرد مصادر ثالثي مجرد : : : : الف الف الف الف 

    مصادر ثالثي مزيدمصادر ثالثي مزيدمصادر ثالثي مزيدمصادر ثالثي مزيد: : : : بببب

    معنيمعنيمعنيمعني    مصدرمصدرمصدرمصدر    ماضيماضيماضيماضي
 نشستن جلوس جلَس
 زخمي شدن جرْح جرَح
 غواصي كردن غوص غاص
مخدمت كردن خدمة خد 
يدهدايت كردن هداية ه 

 خوشحالي سرور سرَّ
 عمل كردن عملَ عملَ
حموفقيت نجاح نَج 
ردنبازي ك َلعباً َلعب 
 خواندن قراءة قرأ

جِبجباً عتعجب كردن ع 
 بدست آوردن حصول حصلَ

    معنيمعنيمعنيمعنيمصدر مصدر مصدر مصدر ماضي ماضي ماضي ماضي 
 ذكر كردن ذكر ذَكَرَ

وعد،يعدعوت كردن دعوة،دعاء د 
 شاد شدن فَرَح َفرِح
 ظاهر شدن ظهور ظَهرَ

خارج شدن خروج َخرَج 
 روشن كردنآتش  سجر سجرَ
 زندگي كردن عيش عاش
 پيروز شدن فوزفاز 
 ترك كردن هجر هجرَ
 رفتن ذهاب ذَهب
 ترسيدن خوف خاف

 مصدر مضارع ماضي

اِفعالیُفِعُل اَفَعَل 
َل  ُل َفعَّ تفعلة/تفعیلیَُفعِّ
ِفعال/ُمفاعلةیُفاعُل فاعَل 
تَفاُعلیََتفاعُل تفاعَل 
َل  ُل یَ تََفعَّ لَتَفعَّ تََفعُّ
اِنفعالیَنَفعُل اِنَفعَل 
افتعالیَفَتعُل اِفَتعَل 

استفعالیَسَتفعُل اسَتفَعَل 

طلقمفعول م 



فرزاد قنبري :    هگرد آورند  )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

١٠٠

: انواع مفعول مطلق 

مفعول مطلق تاكيدي) الف 

 .اگر بعد از مفعول مطلق ، صفت يا مضاف اليه نيايد مفعول مطلق ما تاكيدي خواهد بود

براستي ، بي شك، قطعاً ،حتماً ، مسلماً : در ترجمه مفعول مطلق تاكيدي بجاي ترجمه مصدر از كلماتي مانند : تهنك

  .استفاده مي كنيم ... ،يقيناً ،محققاً و 

مفعول مطلق تاكيدي *خدا با موسي صحبت كرد      مسلماً       تَكليماً    *كَلَّم اهللاُ موسي : مثال  

 لَستمفعول مطلق تاكيدي *   نشستم   براستيجلوساً            *ج

    ))))بيانيبيانيبيانيبياني( ( ( ( مفعول مطلق نوعي مفعول مطلق نوعي مفعول مطلق نوعي مفعول مطلق نوعي ) ) ) ) بببب

  :بيان نوع فعل است و به دو صورت است  براي مصدري است منصوب كه

. رام مي كنداكبسيارمومن مهمانش را  -  كثيراًاكراماً *يكرم المومنُ ضَيفَه             صفتصفتصفتصفت+ + + + مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق     ))))الفالفالفالف

بياني/ مفعول مطلق نوعي  *او را محكم زد         – شديداًضَرباً *ضَرَبه   

 .در ميابيم كه فقط صفت را بصورت قيد ترجمه ميكنيم ...)  بسيار، محكم و  (با دقت در ترجمه  :  1نكته 

 گاهي صفت ممكن است در قالب جمله وصفيه ديده شود:  2نكته 

  تُؤثّر في قُلوبناإنَّهم يتلون القرآن تالوةً : مانند

  دقت در شناسايي صفت – 3نكته 

 دائماً دعوةًاس إلي طريق الحقّ اُدع النّ 

 بياني.مفعول مطلق نوعي  *فيها  الزاهدينَ نَظَرَ*اُنظروا إلي الدنيا   مضاف اليهمضاف اليهمضاف اليهمضاف اليه+ + + + مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق         ))))بببب

مضاف تنوين نميگيرد ، بنابراين مفعول مطلق در اين صورت بدون تنوين مي آيد و با حركت فتحه نشان داده : نكته 

 .        ميشود



فرزاد قنبري :    هگرد آورند  )دوازدهم –يازدهم  –دهم ( عـربـي زبـان قـرآن 

١٠١

بيانيبيانيبيانيبياني/ / / / نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي نكات ترجمه مفعول مطلق نوعي 

: مفعول مطلق و صفت بصورت قيد ترجمه ميشود   - 1    

    صبر كن به زيبايي  صبراً جميالًإصبر         صفتصفتصفتصفت++++مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق 

... به طوري كه ، به گونه اي كه و : از عباراتي همچون اگر صفت جمله وصفيه بود – 2    

 ماستفاده مي كني    

كه درمن از بين نميرود  به گونه ايبه خداوند ايمان آوردم عنّي   ال يزولآمنت باهللا ايماناً  

 ...و همچون، مثل، شبيه ( اگر مفعول مطلق داراي مضاف اليه باشد به مصدر از كلماتي مانند     

  استفاده ميكنيم              مضاف اليهمضاف اليهمضاف اليهمضاف اليه+ + + + مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق مفعول مطلق     

پدري مهربان به آنها لبخند زد همچون             الحنونِ  ابتسامةَ األبِابتسم لَهم : مانند         

        2222تست شماره تست شماره تست شماره تست شماره     

    ))))91919191سراسرس هنرسراسرس هنرسراسرس هنرسراسرس هنر( ( ( (     عين المفعول المطلقعين المفعول المطلقعين المفعول المطلقعين المفعول المطلق

!حسنت إلي والدي المجتهدين محسناًأ )1

!نيأحسن إلي اآلخرين كما أحسنوا اليك محسن )2

!إنّا أحسنّا إلي المساكين إحسان الخالصين )3

!إنّ أحسن المؤمنين إيماناً يعيش و يموت مؤمناً )4
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ني معموالً در حتماً مي دانيد كه زبان يك نظام و توانايي براي ذهن انسان است و كار اصلي آن ايجاد ارتباط ميان انسانهاست و از آنجا كه ارتباط زبا

اقع هر جمله بيانگر در و. قالب جمله صورت مي گيرد ، پس مي توان هر جمله را نمونه اي كوچك اما مهم و تاثير گذار در نظام بزرگ زبان لحاظ كرد

در زبان فارسي هر جمله را با دو بخش نهاد و گزاره نشان مي . يك معناي كامل است كه هدف  بيان كننده از گفتن يا نوشتن آن را نشان مي دهد

د دارد كه آن را به دو نوع شناسيم كه خود اين اجزاء داراي جزء كوچكتر مي باشد ، اما در زبان عربي نوع ديگري از تقسيم بندي درباره جمله وجو

  .تقسيم مي كند جـمـلـه اسـمـيهو  جـمـلـه فـعـليـه

 شيره بهترين گل ها را مي خورد  زنبورعسل ساختار اصلي جمله در زبان فارسي  

 در زبان فارسي هـلـمـج 

  گزاره        نهاد 

 زنبور عسل  شيره بهترين گل ها را مي خورد 

ا و معيار محسوب مي شوند و ساختار و اركان اصلي اين نوع جمله در زبان مبن ،اصل فعليه در جمالت آگاهي داريدهمانگونه 

  :عربي به دو شكل زير مي باشد

۲رکن ش�ره  ۱رکن ش�ره  )الف

 .رفتبه بازار میوه  سعید.                ق الفواکهَذَهَب سعیٌد إلی الّسو :      مانند
 ۳رکن ش�ره  ۲رکن ش�ره  ۱رکن ش�ره ) ب

ُه إلی  :    مانند . بُرد را به بازار میوه مادرش سعید.       ّسوِق الفواکه أذَهَب َسعیٌد أُمَّ

فاعــلفـعـل 

لوفـعـم فاعــلفـعـل 

 جـمـلـه

جمله فعلیه

 گرد آورنده :   فرزاد قنبري 
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پذيرفتن كاري در يكي از زمان هاي سه گانه مي - پذيرفتن حالت ، انجام دادن  -در واقع فعل بيانگر روي دادن . فعل كاملترين نوع كلمه است

امل كلمه مورد شناسايي قرار گرفته است، چرا كه دو معيار اساسي شناسايي كلمات يعني وجود به همين علت است كه فعل بعنوان نوع ك.باشد

  .   معناي كامل و زمان را در خود جاي داده است

 فاعل همان انجام دهنده كار فعل.هر فعلي فاعلي دارد، به بيان بهتر فاعل جزء جداناشدني فعل است و پديد آمدن فعل بدون فاعل ممكن نيست

  .جمله است

 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

 .آن می آید بعد ازدارد که همیشه  یک فاعلهر فعل فقط 

                        

به این نحو که از  فعل بپرسیم چه کسی ؟ چه کسانی ؟. ترجمه عبارت و درک مفهوم جمله است، بهرتین راه برای یاف+ فاعل در جمله  -  ۱   .چه چیز هایی ؟ پاسخی که دریافت می کنیم هCن انجام دهنده کار فعل جمله استچه چیزی؟ /
. غّواصان شب به اعCق اقیانوس می روند.        لَيالً  الُْمحيِط  أَعCقِ  إلَی ذََهَب اَلَْغّواصونَ :    مانند

  )اَلَْغّواصوَن (غواصان : جواب             چه کسانی ؟          : سؤال  
 .چهره اش بعد از دیدن پل بزرگ دگرگون شد.      إنَقلََب  َوجُهُه بعد ُمشاهدَة الِجرس الَعظیم  

  چهره: چه چیزی ؟                      جواب : سؤال  
 :نــتــیــجــه

ضمناً معادل این کلCت در جمله عربی بعد از.می باشند فاعلکه در جواب سؤاالت مذکور آمده اند  چهرهو  غواصانلCتی مانند  ک       . آمده اند) إنَقلََب  –َذَهَب (فعل جمله 

فـــعــل

تشخیص از طریق معنا

ارکان جمله فعلیه

عــلافــ

راه های شناخت فاعل 

 گرد آورنده :   فرزاد قنبري 
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تی اگر فعل در میان پس هرجای جمله فعل آمده باشد فاعل را فقط پس از آن جستجو می کنیم ح.بعد از فعل می آید همیشهفاعل  -  ۱
  .و یا انتهای یک عبارت قرار گرفته باشد

: نشان داده می شود )عالمت های مرفوع(  فاعل اصوالً با عالمت های زیر - ۲ 
 .الْبوَمِة  َعmُ  رَُّك تتَحَ  ال               _ُ__ٌ )   الف 
  .ِمن الغابِة  الثَعلبانِ َع  رَجَ                 در اسم های مثنی     » اِن « ) ب  
 .إلی املسجِد ِإلقامِة الّصالة املؤمنون َذَهَب            در اسم های جمع ساr مذکر     »وَن  « )  ج  

 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

وجود دارد شیوه معنایی نیز  آنچه در تشخیص فاعل مهم است ، این مطلب می باشد که عالوه بر اینکه اصوالً نشانه های باال در این نقش
فاعل نیست و در نشانه های فوق آمده باشد، حتCً  باید جهت کسب اطمینان مورد استفاده قرار گیرد ، یعنی هر اسمی که پس از فعل با   .می توان یقیین به فاعل بودن حاصل �ود» چه چیزی؟ چه چیز هایی ؟/چه کسی ؟ چه کسانی ؟ « صورت پاسخ برای پرسش

  

  

 .گاهی بعد از فعل جمله، اسمی با نشان ها و رشایط معنایی باال ظاهر می شود که نقش فاعل دارد
  . الُعلCِء أنَّ لِأللواِن تأثیراً َعلَینا  بَْعُض یَعتَِقُد : مانند

 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

میان فعل و فاعل نقش های دیگر قرارفاعلی که اسم ظاهر است ممکن است بالفاصله بعد از فعل بیاید ، ممکن است    -  ۱   .بگیرد
  :مانند 

  فاعل       أََحٌد                فعل                یَنتَِفُع            .              ِألنَُّه ال یَنتَِفُع ِبِه أََحٌد )   ۱
 فاعل    النَّّجاُر                              فعل            إعتََذَر          ... .            إعتََذَر النَّّجاُر و ) ۲

 )مرجع شناسی ، مطروحه در درس اول سال دهم(  .به بحث مطابقت فعل و فاعل باید توجه داشته باشیم – ۲

تشخیص از طریق عالمت و جایگاه

اسم ظاهر

فاعل انواع
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مله ایاگر افعال زیر را در ج. ی که بعنوان شناسه در افعال بکار رفته اند نقش فاعل را برای فعل ایفاء می کنندگاهی ض�یر    .ببینیم قسمت های مشخص شده نقش فاعل دارند
فعل مضارع ) ب فعل ماضی ) الف

فعل امر مخاطب ) ج

شناسه  ترجمه  ضمیر فاعلی  فعل ماضی
ند_َ   ندرفت  ا  اَذَهـبـ
ند_َ   ندرفت  و  او َذهـبـ

ند_َ   ندرفت  ا  اَذَهبـَتـ
ند_َ   ندرفت  نَ   نَ َذَهـبـ
ی  یرفت  َت   َت َذَهـبـ
یدیدرفتdُات�َذَهب

ید  یدرفت  تُم  ُتمَذَهـبـ
ی  یرفت  ِت   ِت َذَهـبـ
یدیدرفتdُات�َذَهـبـ
یدیدرفتتُنَّ fَُّ َذَهـبـ
م_َ   مرفت  ُت   ُت َذَهـبـ
یم  یمرفت  نا  ناَذَهـبـ

شناسه  ترجمه  ضمیر فاعلی  فعل مضارع
ند_َ   ندمی رو   ا  نایَذهب
ند_َ   ندمی رو   و  نَ و یَذهـبـ
ند_َ   ندمی رو   ا  ناتَذهب

ند_َ   ندمی رو   نَ   نَ یذَهـبـ
ید  یدمی رو  ا  ناتَذهب
ید  یدمی رو  و  نَ و تَذهـبـ
ی  یمی رو   ی  نَ یتَذَهب

یدیدمی رواناَ◌تذهب
ید  یدمی رو  ن  نَ تَذَهـبـ

شناسه  ترجمهضمیر فاعلی  فعل امر مخاطب
یدیدبروااإذهب
ید  یدبرو  و  او إذهـبـ
Øبروییإذَهب
یدیدبروااإذهب
ید  یدبرو  ن  نَ إذَهـبـ

ضمیر بارز
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ضمیری که فاعل فعل ، این افعال اگر به جدول های قسمت باال توجه کرده باشید ، برخی افعال آورده نشده است ، چرا که در 
  :حال این نوع افعال را بررسی می کنیم . است بعد از آن فاعل از نوع اسم ظاهر بیاید که باید به این نکته توجه کردالبته اگر فعل هایی بدون ضمیر فاعلی در جمله باشد، ممکن. باشد �ایان نیست و فاعل در معنای این نوع فعل ها پوشیده است

فعل امر مخاطب )ج               فعل مضارع                             ) فعل ماضی                                           ب) الف 

  :مانند  
  .فاعل در عبارت عربی مشخص نیست          .می رود) گرامی داشته شده ( به موزه مکه مکرّمه.  یَذهُب إلی ُمتَحِف َمکََّة الُْمَکرَّمةِ   - ۱ 
 ).سعید( فاعل در عبارت عربی مشخص است .          می رود) گرامی داشته شده ( سعید به موزه مکه مکرّمه.  یَذهُب سعیٌد إلی ُمتَحِف َمکََّة الُْمَکرَّمةِ  – ۲ 

 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

اسم ( فاعل   فاً جهت مشخص شدن این نقش در جمله و ترجمه صحیح آن است و نیازی به بیان کردن نوع باید بدانیم آموخ+ انواع فاعل رص   -  ۱ 
. نیست...) ظاهر ، ضمیر بارز و 

  :فعل های واجب االستتارو جایز االستتار  – ۲

شناسه  ترجمه  ضمیر فاعلی  ماضیفعل 
Ø  رفت  Ø  َذَهـَب 
Ø  رفت  Ø  َذهـبْت 

  فعل امر 
 مخاطب

شناسه  ترجمه  ضمیر فاعلی

Ø  برو  Ø  إذهب

  شناسه  ترجمه  ضمیر فاعلی  فعل مضارع
  د_َ   می رود  Ø  یَذهُب 
د_َمی رودØ  تَذهُب 
یمی رویØ      تَذَهُب 
م_َمی رومØ  أذهُب 
یممی رویمØ  نَذَهُب 

مثال  فعل مضارع       فعل ماضی         

 فعل های واجب االستتار

 فعل های جایز االستتار

یرمسترتضم
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  .مضاف بودن نقش نیست بلکه رصفاً یک عنوان است که خود می تواند در نقش های مختلف از جمله فاعل باشدضمناً باید یاد آور شد که موصوف و.ممکن است فاعل به همراه صفت یا مضاف الیه بیاید که خود فاعل  موصوف یا مضاف واقع می شود  -  ۳
 :مانند 

  )موصوف و صفت.  (کشاورزان کوشا آبی برای زراعت از چاه استخراج کردند .       حوَن املُجاِهدوَن ماًء ِمن الِبرئِ لِلّزراعةِ اِْستَخَرَج الَْفالّ )  الف 
) اف و مضاف الیهمض. (بعضی مردم فکر می کنند که رنگ ها فقط برای رنگ آمیزی است .                 یَظُنّون بَعُض الناِس ِبأَنَّ اْأللواَن لِلتَلویِن فقط ) ب

 

  .َعّین الفعل و فاَعلَُه فی العبارات التالّیة
  .                                              یَُؤکُِّد الُْقرآُن َعلَی ُحّریَِّة الَْعقیَدِة  – ۱ 
. ُمضیئَِة اِکْتََشَف الُْعلCَُء أَّن هِذِه اْألَضواِء تَنَبَِعُث ِمن نَوٍع ِمَن الْبَکتیریا الْ  -  ۲
یا أَیُّها النّاُس إنّا َخلَْقناکُم ِمْن ذَکٍَر َو أُنثَی َو َجَعلْناکُم ُشعوباً  -  ۳
  .    أبَحُث َعْن َعَملٍ : أجاَب  – ۴

                   
اولین الگو جمله ای رصفاً با فعل و فاعل ودر الگوی. برای شC بیان کرده ایم در ابتدای بحث جمله فعلیه ما دو الگو را! دانش آموز عزیز برای پاسخ به این سؤال به نکته . با مفعول به آمده است جمله نوع اول و جمله نوع دوم وجود دارد که یکی بدون مفعول به و دومی حال حتCً برای شC هم این سؤال پیش آمده است که چه تفاوتی میان . دوم عالوه بر نقش های مذکور ، مفعول نیز آورده شده است   :زیر توجه داشته باشید 

 فعل از نظر الزم و متعدی بودن
دارد؛ نام )ناگذر( الزم فعل ندارد، نیاز مفعول به و شود می کامل فاعل با آن معنای که فعلی
 :مثال

.نشيند می ساجده  :ةُ ساِجدَ  تَجلُِس                                   .برگشت دجوا :َجوادٌ  رََجعَ  
شود؛برای تشخیص فعل الزم  می گفته )گذرا (متعّدی فعل دارد، نیاز مفعول به به و شود �ی کامل فاعل با آن معنای که فعلی به

جمله فعل از توانيم می متعدی باشدچه چیزی را؟ چه کسی را؟ : بپرسيم از می متعدی جمله  .در صورت وجود پاسخ ، فعل
 :مثال
 نامه ای را: جواب          چه چیزی را ؟                :  سؤال   . فرستاد را ای نامه جواد  :رِسالَةً  جوادٌ أَرَسَل
؟:سؤال.رفتنّجار: النَّّجاُر َذَهَب را چیزی نداریم: جواب چه   پاسخی

        کار در کالسکار در کالسکار در کالسکار در کالس

مفعول به
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می توان به وجود یا عدم وجود مفعول به در» چه چیزی را؟ چه کسی را؟ « بیان شد، با پرسش های مورد اشاره   قبالًهCنگونه که    .جمله و متعدی بودن فعل جمله ِپی بُرد
 .پدر حامد رایانه ای برای او خرید     .لَهُ  حاسوباً  حاِمدٍ  والِدُ  اِشَرتَی
 رایانه ای را: چه چیزی را ؟                  جواب :  سؤال

 

 

یعنی اگر اسمی با عالمت های زیر پس از فعل. نشان داده می شود )عالمت های منصوب( مفعول به اصوالً با عالمت های زیر   - ۱   . است اما باز برای اطمینان بیشرت  معنا را نیز در نظر می گیریم متعدی بیاید اصوالً مفعول به
  ...ُجزءٍ  ِمئَةَ  الرَّْحَمةَ  هللاُ  َجَعَل             _َ__ً  )   الف  
 .فی الَحدیقِة الِطفلَیِن ) ص(در اسم های مثنی              شاَهَد النبیُّ »   یِن « ) ب 

َع املُدیُر د»    ینَ « )  ج    .فی َحفلِة التَکریمِ الطّالبیَن ر اسم های جمع ساr مذکر  َشجَّ
 :ضCیر عبارتند از .هر گاه ضCیر متصل به فعلی بچسبد نقش مفعول به دارد – ۲

: مانند  
 .نبوسید و او را نزدش ننشاندپدر او را .  عنده هاو r یُجلِسْ  هاالوالُِد لَْم یَُقبِّلْ 

ترجمه  ضمیر  ترجمه  ضمیر
او راهااو راه/  ه

Cآنها را/ آن دو را ه  Cآنها را/ آن دو را   ه
آنها راهنَّ آنها راهم
تو راکِ تو راکَ 

Cُدو نفر راک CشCُدو نفر راک Cش
شC چند نفر راکُنَّ شC چند نفر راکُم
ما را  نا  رام/ من را   ی

تشخیص از طریق معنا

... تشخیص از طریق عالمت و جایگاه و

مفعول به راه های شناخت
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 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

 »نــــا « انواع ضمیر  
مفعول بهنا+ فعل مضارع 

مفعول بهنا+ فعل امر 
مفعول به  نا+حرفی غیر الم الفعل + فعل ماضی 
مفعول به  نا+حرفی غیر الم الفعل + فعل ماضی 

  فاعل

ه وجود مفعول به و فعل متعدی در جمله ِپی بُرد ،بکار رف+ افعال با ریشه بیش از سهیکی دیگر از راه هایی که می توان ب – ۳   .البته آن دسته از فعل هایی که متعدی هستند.در جمله است) ثالثی مزید( حرف 
 :مانند  
 نشاند عال به معنای الوالِدُة ِبنتَها فی َسیّارة األجرة  أجلََس   فعل متعدی از باب إف أجلََس  

 باب های متعدی
:إفعال
:تفعیل
:مفاعلة

:استفعال
:گاهی  إفتعال

 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

اّما گاهی. است مـفـعـول به+ فـاعـل + فـعـل : هCنطور که می دانید ترتیب قرار گرف+ ارکان اصلی جمله فعلیه بصورت  -  ۱   :ر می گیرد و آن در رشایطی است که مفعول به، پیش از فاعل قرا
 .مفعول به ، ضمیر متصل به فعل باشد که قبالً به آن اشاره شده است و فاعل اسمی باشد با نشانه ها و معانی مورد اشاره�
 فاعل:  مفعول به           الطّبیب: ه                      .     پزشک اورا شناخت:   َعـرََفـُه الطّبیُب      :  مانند 
� ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

� .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 گرد آورنده :   فرزاد قنبري 



 3و 2، 1عـربـي زبـان قـرآن 

 

110

ضمناً باید یاد آور شد که موصوف و.ممکن است مفعول به نیز مانند فاعل به همراه صفت یا مضاف الیه بیاید که خود مفعول به موصوف یا مضاف واقع می شود  - ۲   .مضاف بودن نقش نیست بلکه رصفاً یک عنوان است که خود می تواند در نقش های مختلف از جمله مفعول به باشد
  : مانند 
 )موصوف و صفت. ( گرگ بعد از بازگشت از جنگل غذایی لذیذ خورد . بعَد الرُجوع ِمن الغابة  طعاماً لذیذاً کََل الذئُب أ) الف 

بَْت الَغزالُة ) ب  ُه  ماَء الَنهرِ َرشَ   )مضاف و مضاف الیه. ( آهو قبل از اجازه مادرش  آب رودخانه را نوشید.  قبَل إذن األُمِّ

)۹۶آزمایشی سنجش (  :عّین الفعل الالزم �

!املشاة ظهرًا  تحرق الرّمال أقدم)   ۲!                          قّدم لقCن مواعظ قیّمة البنه )   ۱ 
 !تعمر الحکمة فی قلب املتواضع )   ۴!                         تُعجبنی طبیعة الّربیع الخرضاء )   ۳ 
)۹۶آزمایشی سنجش (  :عّین الجملة الفعلیة لیس فیها الفاعل �

  !ال ترفع صوتک فوق صوت والدیک )   ۱ 
  !ال یظلم أحٌد فی نظام الخلقة )   ۲ 
  !ال یکلّفنا معلّمنا من الواجبات إالّ بقدر وسعنا )   ۳ 

!!نید ؟آیا می دا/َهل تَعلَُم 
َي   /َوَجَد / َجَعَل  /اِتََّخَذ  /أذاَق    /أعطََي    /َوَهَب   /َعلََّم    : گ�ند كه عبارتند از  مي  مفعول بهبرخي افعال دو  ���� َق  /ألْبََس     /َرَزَق  /   أقرََض  /آ�  /َحِسَب   /َسمَّ  ...و  َذوَّ

كلمه اي كه معناي متمم به عبارت ديگر . ترجمه ميگردد ..) از ، به ، با و ( �يدهد بلكه بصورت متمم   راگاهي مفعول به، معناي ����   .آمده باشد، مفعول به است ...) فی ، إلی ، َعلی ، َعن  ، بـِ ، ِمن و ( بدهد بدون اينكه قبل از آن حروفی 
مفعول به: املنزل  و الکفار                 اَر     مومنان با كفار مي جنگنديُقاتُِل املومُن الكف/    بَلََغ الرجُل املَنزَل   مرد به خانه رسيد     : مانند 

 .آمده است : » بـ « بَلََغ الَرجُل باملنزِل    مرد به خانه رسيد  در این جمله املنزل مفعول به نیست چرا که قبل از آن حرف  

)باال برد............ (َصَعَد بـ )  باال رفت( َصَعدَ )            آورد....... ( جاَء بـ ) : آمد( جاَء       .گاهي با آوردن حروفی فعل الزم به متعدي تبديل مي شود  ���� )فرود آورد........ ( نََزَل بـ ) فرود آمد( نََزَل )               برد......(َذَهَب بـ ) : رفت( َذَهَب 
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!العاقل من جمع علَم الناس إلی علمه )   ۴ 
  )۹۶آزمایشی سنجش (  :عّین املفعول به تقّدم علی الفاعل �

 !الخریف تتساقط التّفاحات واحدًة واحدًة فی )   ۲!                           یُدیر أبی مطبعتة مع صدیقه )   ۱  
!ِسیروا فی األرض و فّکروا ساعة حولها )   ۴!                        یُفرِّحنی ولدی بأعCله الحسنة )   ۳  
)۹۶آزمایشی سنجش (  :عّین الفاعل لیس مؤنثاً �

 !م باُسلوب علمّی قد کتبت هذا البحَث مری)   ۲!  ینزّل السکینَة ُهللا علی املؤمنین )   ۱ 
!تقدر الحرباُء  أن تدیر عینها فی جهات مختلفة )   ۴!  تعیش البطُّة فی الربّ و فی املاء )   ۳ 
مفعول به - فاعل ) ۴فاعل      -مضاف الیه ) ۳مفعول به ثاٍن    - مفعول به اول ) ۲ فاعل   -مفعول به ) ۱  )رسارسی ریاضی( »و املساکین اّال بعد وفاته  الفقراء  هما عرف« : عّین إعراب الکل�ت التی تحتها خط �
إشرتکنا فی مسابقات علميّه بعد االمتحانات ) ۴مًة للعالm لتشفق علينا                اُناديک يا رح) ۳  جعل هللا األنبياء رحمًة للناس) ۲رحم هللا املؤمنm رحمًة واسعًة                       ) ۱  )رسارسی زبان( :فيها أک� من واحد » املفعول به « ع� الجمله التی �
.من نادانی عندما کنت أتکلّم معک ) ۲.         ساعدی من تسألک أمراً ملتمسًة ) ۱  )رسارسی ه¢( : منصوبةً » َمن « عّین � .من یهدنی فی الحیاه یر £رة عمله ) ۴.  ی الدرس ساعدنی من کان أقوی منّی ف) ۳
!کنّا نحسبک غافالً عن اإلمتحان و لکنّک کنت جاهالً عن موعده ) ۴  !أکل الطّفل تفاحاً حریصاً علی الفواکه و أنا أنظر إلیه مرسوراً ) ۳ !شیئاً جعل النّاس بهلوالً مسؤوالً عن بناء مسجد و هو r یَِ¤ ) ۲  !نسّمی هذا املعلّم عادالً ألنّه یقوم بأداء حّق التالمیذ بدقّة ) ۱  )رسارسی انسانی( : فیه مفعول به ثانٍ  لیسعّین ما �
  )منتا( .مفعوالً» نا«عّین �

 جاَهْدنا)  ٤                             َعلِّْمنا ) ٣                      تََعلَّْمنا ) ٢                             َعلَّْمنا)  ١
   

َذَهبا  - ٤                     َعلِّْمنا    -  ٣                              َعلَّْمنا  - ٢                             َعلَّْمُت  -  ١  )منتا( .عّین الفاعَل الّذی یکون ضمیراً مسترتاً �
  )منتا( .عّین الّصحیح فی تعیین نوع املفعول�

 ضمیر بارز←.َرأَیُت هؤالء الطالبین فی الّشارعِ   )۱
الزّقاِق)۲ فی   ضمیر مسترت←.َرأَیتَنا
  اسم ظاهر←. اشَرتَیُْت من الحانوِت الّشایَ  ) ۳
حیاتی)۴ َغیَّرَْت بارز←.انَت ضمیر
  )منتا(. عّین الَخطَأ يف تعیین الفاعل �

 ضمیر بارز »ت«←الزّجاجات حین لعب التّالمیذ إنکََرسَت  )١
الطّالبون )٢ الّصفِّ فی ظاهر»الطالبون«←إْجتََمَع   اسم
املسجد )٣ فی القرآن بارز»نا«←تََعلَّْمنا   ضمیر
لَِر )٤ اّال   مسترت»نحُن«←بِّناالنَْسُجُد
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)منتا( .عّین العبارة الّتی فاعلها جمع الّتکسیر� .تذَهُب الطالباُت الی صفوفهنّ  )٤  . تطیُر الطیوُر فی الّسCء )٣  . الطّالُب یَتََعلَُّموَن الّدروَس جیّداً  )٢  . الَحیواناُت َذَهبَت الی الغابَةِ  )١
)منتا( .مفعوالً به) الیاء(» ی«عّین ضمیر � ال تَْجَعلْنِی )٣  ال تَْحزَنِی )٢  ال تَْسُکنِی )١  أَْمِکنی )٤

   .عیِّن الفاعَل لیس ضمیراً بارزاً �
.طبَْخنا طعاَم العشا قبل ُحضوِر الّضیوف )٢  . اَکْرِموا املعلمینَ  )١  .الّصِف َخرََجْت املعلمُة من  )٤  . توکّلْنا علی ِهللا فُهَو خیُر الحافظین )٣
! جاء مدرّس الکیمیاء إلی املُْختََربِ َمرسوراً و َجلَس علی الکرسیّ  -  ٢   ! فی ساحة املسابََقة ُمتهاِجCً  رأینا الّالِعَب  -  ١   :عّین فاعالً هو اسم الفاعل� ع الرّاسُب فی اإلمتحاِن علی املحاولة الکثیرة  -  ٤  ! ذلک الطّفل حاِفظ القرآن الکریم فی مدینتنا  -  ٣    !یَُشجَّ

ما به اینگونه جمالت در زبان  .فعلاست نه یک  اسم با الًو معم بدین صورت که رشوع جمله. نی کرده استکه این اصل را مستثقبالً به این نکته اشاره کردیم که در اصل جمالت در زبان عربی بصورت فعلیه بیان می شود، اّما نوع دیگری از جمالت وجود دارد   :و ساختار جمله اسمیه بدین صورت می باشد عربی جمله اسمیه می گوییم
 ۲رکن ش�ره                                                    ۱رکن ش�ره

. دانش آموز در مدرسه است .    الطّالُب فی املَدرسِة .                      خداوند داناست .      ُهللا َعلیمٌ : مانند

خبرمبتدا 

هیمسا هلمج
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در واقع مبتدا فقط اسم است نه کلمه ای از نوع.باشد اسم مبتدا نقشی است که نوع کلمه قرار گرفته در این نقش حتCً باید   ....دیگر مانند فعل و 
 مبتداراه های شناخت 

  .هرگاه اسم در ابتدای یک جمله قرار بگیرد،  نقش مبتدا خواهد داشت – ۱
 مبتدا: ªَاثیُل .           متحد استمجسمه های دانشمندان در مرکز سازمان ملل   .الُعلCَِء فی َمَقرِّ ُمنَظََّمِة اْألَمِم الُْمتَِّحدةِ  ªَاثیُل 

 :با عالمت های زیر نشان داده می شود اصوالًمبتدا مانند فاعل    -  ۲
 .ُك  رَّ تتَحَ  ال الْبوَمةِ  mُ عَ               _ُ__ٌ)   الف 
  . ِمن الغابةِ  رََجعا الثَعلبانِ در اسم های مثنی              »    انِ « ) ب  
 . إلی املسجِد ِإلقامِة الّصالة َذَهبوا املؤمنوندر اسم های جمع ساr مذکر              »    ونَ « )  ج  

        

   

خرب را درباره مبتدا  بعد از مبتدا می آید و  کاملرتین اصوالًهCنطور که از عنوان این نقش پیداست ، خرب کلمه یا عبارتی است که 
  .می دهد

 خبـر: قدیٌر .              خداوند تواناست.   ُهللا قَدیٌر :               مانند
 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

بهرت است این تعریف را بدین شکل . گاهی ممکن است درباره خرب بیان شود که کلمه یا عبارتی است که بعد از مبتدا می آید
  .چرا که ممکن است حتی با فاصله از مبتدا بیاید.خرب را می دهد کاملرتینکلمه یا عبارتی که  رتیننزدیکتکمیل کنیم که 

 خبـر: قدیٌر .                  خداوند بر هر چیزی تواناست.   ُهللا َعلی کُلِّ َشیٍء قَدیٌر :        مانند  

مبتدا

نشانه ها و جایگاه آن در جملهتشخیص از طریق 

خـبـر

هیمسا هلمج ناکر ا
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 :نه های زیر نشان داده می شود هر گاه خرب فقط یک اسم باشد اصوالً با نشا
  َعمیَقةٌ  ُحفرةٌ الْبِرئُ              _ُ__ٌ )   الف   
 فی سبیل هللاِ  ُمجاهدانِ  املؤمنانِ     در اسم های مثنی             »   اِن « ) ب 
 . هللاِ  نَ و ُمحبّ   املؤمنون در اسم های جمع ساr مذکر             »  وَن  « )  ج  

ضمناً باید بدانیم این فعل مانند خرب از نوع . گاهی بعد از مبتدا فعلی می آید که بیان کننده کاملرتین خرب در مورد مبتدا است
  .اسم می تواند با فاصله یا بدون فاصله از مبتدا بیاید

  : مانند
 )با فاصله از مبتدا–خرب : ( رَفَعوا     .باال بردنددر کل جهان پرچم های ªدن را  مسلCنان   .أعالَم الَحضارةِ  رَفَعوااملُسلِموَن فی کلِّ العاrِ ) الف 

 )بدون فاصله از مبتدا –خرب (  :  ال تَحُصُل .         بدست �ی آیدبزرگی با تنبلی .     الِْعزُّة ال تَحُصُل بالتّکاُسل) ب
 ............خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه  خـیـلی مـهـمّـه      

رب آن فعل می باشد در اصل جمله ای فعلیه بوده است که با هدف تاکید بر فاعل جمله آن را در ابتدا باید بدانیم که جمله اسمیه ای که  خ
ضمناً این نکته نیز حائز اهمیت است که فعل جمله در صورتی که بعد از مبتدا بیاید باید از .قرار دادیم و نقشش را به مبتدا تغییر نام دادیم

 .لحاظ شخص و جنس با آن مطابقت کند 
 )جمله اسمیه . ( فی املَسِجدِ  املُسلِ�ُت یَجَتِمعنَ )               جمله فعلیه . ( فی املَسِجدِ  تَجَتِمُع املُسلِ�ُت :         مانند  

  .نشان می دهد» اسم ...) + عند ، تحت و( ظرف  یااسم + حرف « مبتدا در برخی مواقع خربش را با ترکیب
 ی+ الکتاُب ِعندی            عند           ِ®ّ                           هللا    + لـِ .         ربِّ الْعاملیَن  ِ®ِّ ُد الَحم:        مانند  

خرب از نوع فعل

ریمض ای مسا + فر ظ / ریمض ای اسم+ خرب از نوع حرف 

رــبخ انواع
مساخرب از نوع 
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 !کنید به ترجمه افعال زیرتوجه �
 تا ببیند/ تا خالی شود                    حتّی تَنظَُر             که / که              أَْن تَفُرَغ    - 
تا بنوشد/ تا داخل شود                     کَی تَرشَب             که / أَْن تدُخَل               که - 

« بنابراین هرگاه حرف . ترجمه شده است مضارع التزامیبله ، این افعال بصورت ! برده ایدحتCً شC هم به نوع ترجمه افعال باال ِپْی  قبل از فعل استفاده �ی کنیم ، مانند خالی می شود » می « قبل از فعل مضارع قرار گیرد، دیگر از پیشوند » ... أن ، حتّی ، کَی ، لَِکی و  .بکار رود... تا ، که ، تا اینکه و : ضمناً ممکن است قبل از فعل کلCتی مانند .ی کنیم، داخل می شود و فعل را بصورت التزامی ترجمه م

 )منتا( .عّین الّصحیح فی تعیین الخرب� 
  ملعلّمونا←هؤالء املعلّمون فی الصفِّ  )١
الجلسة )٢ فی أمهات الجلسة←هؤالء   فی
املسابقة )٣ فی یلعبون رجاٌل  رجاٌل ←اولئک
٤( Cدرَسُه یقرَءاِن الطالباِن الطالباِن ←هذان

!!آیا می دانید ؟/َهل تَعلَُم 
: گاهی ممکن است خرب باز هم برای تاکید جلوتر از مبتدا بیاید؟ با وجود رشایط زیر این اتفاق حاصل می شود ���� .اسم افراد ، خاص یک چیز ، شهر ها و کشور ها یا اماکن خاص نباشد  – ۲                   .نداشته باشد» الـ «  - ۱              

 ضمیر نباشد -۳مبتدا            
 اسم اشاره نباشد – ۴ 
  نباشد...  اسم هایی مانند الّذی ، التّی و – ۵ 

)ترکیب اضافی. ( اضافه نشده باشد) ۳و  ۲،  ۱شCره ( به کلمه ای با ویژگی های باال  – ۶  

 اسم باشد+ خرب        از نوع حرف  

یِم الطّالِب فی املدرسِة ُمعلٌِّم لتَّعل.               ُمعلٌِّم فی املدرسِة لتَّعلیِم الطّالِب :  مانند   

مه آبادترج 
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. الغابةِ هذه الربکُة جمیٌل فی  )٢  . األّمهات املؤمناُت نظیفاتٌ  )١  )منتا(. عّین العبارة الصحیَحة� .ذلَک الطائُر تطیُر فی السCء )٣   . الطیوُر یَأْکلون الطّعاَم اآلنَ  )٤
.التالمیُذ فی الصّف مشغولون ِبقراءِة الّدروس  ما ُهَو الخرب فی العبارِة؟  �   بقراءة الدروس )٤  بقراءةِ  )٣  مشغولون )٢  فی الّصّف  )١
.األَعشاُب الطبیُّة نباتاٌت مفیدٌة لعالج األمراض           ما ُهَو الخرب فی العبارِة؟  �   مفیَدةٌ  )٤  نباتاٌت مفیدةٌ  )٣  نباتاتٌ  )٢  الطبیّةُ  )١
.ذلَک العصفوُر یطیُر فی الّسCء )٢    .ذلک العصفوُر جمیٌل  )١  . عیّن خرباً یَْختَلُِف نوَعهُ �   . ذلَک طائٌر یطیُر فی الّسCء )٤  . هذا طائٌر فی غصن الشَجرَةِ  )٣
.فی الّصّف الثّانی.................. نحن : عیّن الَخطَأ للفراغ� طالبتان )٣  طالبون )٢  تالمیذ )١ .فی الغابة.................. األَشجاُر   :عیّن الّصحیح للفراغ�   طالبة )٤ جمیلتان )٤  جمیلةٌ  )٣ جمیالن )٢  جمیٌل  )١
 ) :أو يف سبب رفعها ( تختلف فی املوقع اإلعرا� » خیر « عیّن   �
!خیر أصدقائک من ال یکذب علیک )   ۲!                    ربَّنا ؛ أنت خیر الرّاحمین )   ۱ 
!ء الوحدة خیر من قرین الّسو )   ۴!           زینة الباطن خیر من زینَة الظّاهر )   ۳ 
  :عّین الخرب لیس جملة فعلیة �
!النیّة الحسنة أحسن من العمل )   ۲!                            النّوم الکثیر یزید الغفلة )   ۱ 
 !أکµ الحیوانات تعیش جCعة )   ۴!  القرآن أکّد علی حّریّه العقیدة )   ۳ 
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)۹۰رسارسی انسانی (   :مؤخراً   لیسعّین املبتدا �
  هناک أیضاً کتب فی القصص قد اشرتتها ،) ۲فی مکتبة جنب دارنا کتب و رسائل کثیرة ،         ) ۱
! ومضامینها عذبة و مفیدة بالنسبة للطالب ) ۴        لها أنواع متنّوعة فی الشکل واملحتوی ،     ) ۳
  ) ۹۱رسارسی هـنـر ( :   مرفوعاً » ما « عّین �

!إن تأمر أحداً ¥ا الیُطیقه ال یعمل به ) ۲     !                       فی یدک ما فی ید هللا أوثق مّ� ) ۱
! رسمت ما تحّبون من التصویر علی الجدار ) ۴!                            ما ظفر من ظفرت علیه املعصیة  )۳
  ) ۹۱رسارسی زبـان (  :  خرباً عّین املوصول �

  !الینفعنا من العلم إّال ما نستفید منه و نعمل به فی حیاتنا الیومیّة ) ۱
  !تعلّم جزء من وجوده فال ینفصل منه أبداً الطالب من اعتقد أّن ال) ۲
  !املؤمن ال یُبطل ما أنفقه فی سبیل هللا باملّن و األذی ، فإن عمل فقد ضّیع جزاءه ) ۳
  !             من املعلّمین من یضّحی نفسه لیبنی بناء املجتمع رفیعاً محک�ً ، وهو ال یتعب فی هذا الطریق ) ۴
) ۹۲رسارسی هـنـر (   :فعلیة   جملةعّین الصحیح للفراغ لیکون الخرب . » غرسها الفّالح العم املاضی فی حدیقته .......... هذه « �

      شجار           األ) ۴شجرات                         ) ۳               شجرة         ) ۲           أشجار          ) ۱
)۹۲رسارسی ریاضی ( : شبه جملةعّین الخرب �

  !لکّل کاتب اُسلوب خاّص فی کتابة رسائله ) ۲!                هار کثیرة فی تلک الحدیقة رائحة األز ) ۱
! فی الّصیف مالبسنا تُجفَّف برسعة بسبب حرارة الجّو  ) ۴    !        االهت�م بالدروس واجب علی کّل الطلبة ) ۳

 گرد آورنده :   فرزاد قنبري 




