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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

 فاعــل فـعـل       

 لوفـعـم    فاعــل فـعـل     

  جـمـلـه

 جمله فعلیه
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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  
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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 قرار فاعلی 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 ای اگر 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
  ید  یدرفت  dُا  ت�َذَهب

  ید  یدرفت  تُم  ُتمَذَهـبـ
  ی  یرفت  ِت   ِت َذَهـبـ
  ید  یدرفت  dُا  ت�َذَهـبـ
  ید  یدرفت  تُنَّ   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

  ید  یدمی رو  ا  ناَ◌تذهب
  ید  یدمی رو  ن  نَ تَذَهـبـ

  شناسه  ترجمهضمیر فاعلی  فعل امر مخاطب
  ید  یدبرو  ا  اإذهب
  ید  یدبرو  و  او إذهـبـ
  Ø  برو  ی  یإذَهب
  ید  یدبرو  ا  اإذهب
  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 رود  Ø  تَذهُب 
  ی  می روی  Ø      تَذَهُب 
  م_َ   می روم  Ø  أذهُب 
  یم  می رویم  Ø  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

 .در صورت وجود پاسخ ، فعل جمله متعدی می باشدچه چیزی را؟ چه کسی را؟ : بپرسيم  از متعدی می توانيم از فعل جمله
 :مثال
 نامه ای را: جواب          چه چیزی را ؟                :  سؤال   . فرستاد را ای نامه جواد  :رِسالَةً  جوادٌ  أَرَسَل 
  پاسخی نداریم: جواب                   چه چیزی را ؟                 :  سؤال                 .رفت نّجار : النَّّجاُر  َذَهَب 

  
  
 

        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 را   ها  او را  ه/  ه

Cآنها را/ آن دو را   ه  Cآنها را/ آن دو را   ه  
  آنها را  هنَّ   آنها را  هم
  تو را  کِ   تو را  کَ 

Cُدو نفر را  ک Cش  Cُدو نفر را  ک Cش  
  شC چند نفر را  کُنَّ   شC چند نفر را  کُم
  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 به  نا+ فعل مضارع 

    مفعول به  نا+ 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 سه یکی 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 
� ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  

� .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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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

 
    .آمده باشد، مفعول به است ...) فی ، إلی ، َعلی ، َعن  ، بـِ ، ِمن و ( بدهد بدون اينكه قبل از آن حروفی  كلمه اي كه معناي متمم  به عبارت ديگر . ترجمه ميگردد ..) از ، به ، با و ( �يدهد بلكه بصورت متمم   راگاهي مفعول به، معناي  ����

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 یهدنی فی الحیاه یر £رة عمله ) ۴.             ی الدرس ساعدنی من کان أقوی منّی ف) ۳  .من نادانی عندما کنت أتکلّم معک ) ۲.                    ساعدی من تسألک أمراً ملتمسًة ) ۱  )رسارسی ه¢( : منصوبةً » َمن « عّین �
 !                                                       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
  ضمیر مسترت←. َرأَیتَنا فی الزّقاقِ   )۲
  اسم ظاهر←. اشَرتَیُْت من الحانوِت الّشایَ  ) ۳
 ضمیر بارز←. انَت َغیَّرَْت حیاتی  )۴

  )منتا(. عّین الَخطَأ يف تعیین الفاعل �
  ضمیر بارز »ت«←الزّجاجات حین لعب التّالمیذ إنکََرسَت  )١
  اسم ظاهر» الطالبون«←إْجتََمَع فی الّصفِّ الطّالبون  )٢
  ضمیر بارز» نا«←تََعلَّْمنا القرآن فی املسجد  )٣
  مسترت» نحنُ «←بِّنا ال نَْسُجُد اّال لِرَ  )٤
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  .تذَهُب الطالباُت الی صفوفهنّ  )٤  . تطیُر الطیوُر فی الّسCء )٣  . الطّالُب یَتََعلَُّموَن الّدروَس جیّداً  )٢  . الَحیواناُت َذَهبَت الی الغابَةِ  )١  )منتا( .عّین العبارة الّتی فاعلها جمع الّتکسیر�
 أَْمِکنی )٤  ال تَْجَعلْنِی )٣  ال تَْحزَنِی )٢  ال تَْسُکنِی )١  )منتا( .مفعوالً به) الیاء(» ی«عّین ضمیر �

   .عیِّن الفاعَل لیس ضمیراً بارزاً �
 .الّصِف َخرََجْت املعلمُة من  )٤  . توکّلْنا علی ِهللا فُهَو خیُر الحافظین )٣  . طبَْخنا طعاَم العشا قبل ُحضوِر الّضیوف )٢  . اَکْرِموا املعلمینَ  )١
ع الرّاسُب فی اإلمتحاِن علی املحاولة الکثیرة  -  ٤  ! ذلک الطّفل حاِفظ القرآن الکریم فی مدینتنا  -  ٣  ! جاء مدرّس الکیمیاء إلی املُْختََربِ َمرسوراً و َجلَس علی الکرسیّ  -  ٢   ! فی ساحة املسابََقة ُمتهاِجCً  رأینا الّالِعَب  -  ١   :عّین فاعالً هو اسم الفاعل�    !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             
 

 خبر مبتدا      

 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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١۴ 

 

  

  

  

 !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
  فی الجلسة←هؤالء أمهات فی الجلسة  )٢
  رجاٌل ←  اولئک رجاٌل یلعبون فی املسابقة )٣
٤(  Cالطالباِن ←هذان الطالباِن یقرَءاِن درَسُه       

  !!آیا می دانید ؟/َهل تَعلَُم 
  .اسم افراد ، خاص یک چیز ، شهر ها و کشور ها یا اماکن خاص نباشد  – ۲                            .نداشته باشد» الـ «  - ۱               : گاهی ممکن است خرب باز هم برای تاکید جلوتر از مبتدا بیاید؟ با وجود رشایط زیر این اتفاق حاصل می شود ����

 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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١۵ 

 

  . الطیوُر یَأْکلون الطّعاَم اآلنَ  )٤  . ذلَک الطائُر تطیُر فی السCء )٣  . الغابةِ هذه الربکُة جمیٌل فی  )٢  . األّمهات املؤمناُت نظیفاتٌ  )١  )منتا(. عّین العبارة الصحیَحة  �
  بقراءة الدروس )٤  بقراءةِ  )٣  مشغولون )٢  فی الّصّف  )١  . التالمیُذ فی الصّف مشغولون ِبقراءِة الّدروس  ما ُهَو الخرب فی العبارِة؟  �
  جمیلتان )٤  جمیلةٌ  )٣  جمیالن )٢  جمیٌل  )١  . فی الغابة.................. األَشجاُر   :عیّن الّصحیح للفراغ�   طالبة )٤  طالبتان )٣  طالبون )٢  تالمیذ )١  . فی الّصّف الثّانی.................. نحن : عیّن الَخطَأ للفراغ�   . ذلَک طائٌر یطیُر فی الّسCء )٤  . هذا طائٌر فی غصن الشَجرَةِ  )٣  . ذلَک العصفوُر یطیُر فی الّسCء )٢    .ذلک العصفوُر جمیٌل  )١  . عیّن خرباً یَْختَلُِف نوَعهُ �   مفیَدةٌ  )٤  نباتاٌت مفیدةٌ  )٣  نباتاتٌ  )٢  الطبیّةُ  )١  . األَعشاُب الطبیُّة نباتاٌت مفیدٌة لعالج األمراض           ما ُهَو الخرب فی العبارِة؟  �
  ) :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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١۶ 

 

 

  )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

 
 

 


