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 می گویند.« إسم تفضیل » به اسمی که برتری شخص ویا شیء نسبت به شخص یا شیء دیگر را بیان می کند  *إسم تفضیل:*

 : .مثالاست «  صفت برتر ویا صفت برترین» إسم تفضیل در زبان فارسی معادل  -

 ، بزرگترین       حَسَن: خوب      أحسَن: نیکوتر ، نیکوترین     جمیل: زیبا      أجمَل: زیباتر ، زیباترین کبیر : بزرگ     أکبر: بزرگتر -

 از بهترین کارهاست( ردم األعماِل: )خدمت کردن به م أفضَلِخدمَة الناس مِن  -

 جَبَلِ دِنا : )کوه دماوند بلندتر از کوه دناست.( أعلی مِنجَبَلُ دَماوند  -

 

 أکبر ، أصغر ، أحسن        مثال:« أفعَل» مذکر بر وزن  -                                                                  

 : «مهمترین وزنهای اسم تفضیل»         

 کُبری ، صُغری ، حُسنی مثال: می آید:«  فُعلی» مونث بر وزن -                                                                   

 

 

 

 مثال:ترجمه می شود.«  تر »بیاید به صورت  «من» اسم تفضیل هر گاه به همراه حرف جز  – 1نکته

 است. بزرگترمریم : سعید از مریم  أکبرُ منسعیدٌ 

 :.مثالترجمه می شود«  ترین »واقع شود به صورت  مضافاسم تفضیل هر گاه  – 2نکته 

 دانش آموز در کالس ماست. برترینالتالمیذِ فی صفّنا: سعید  أفضلُسعیدٌ 

 می آید.« أفاعل » غالبا جمع اسم تفضیل بر وزن  نکته:

 أکابر      أعظم      أعاظم         أقرب      أقارب: أکبر       مثال 

 :مثال.به کار می رود.»  أفعَی» )الم الفعل تشدید دار( و  «أفَلّ » گاهی اسم تفضیل با وزنهای  نکته:

 أزکی  –أدنی  –أقصی  –أخفی  –أبقی  –...........أعلی  -أحبّ –أهمّ –أعزّ  –أقلّ  –أضلّ 

 «إسم التّفضیل وَإسمُ المَکان :»  الدّرس األوّل

 «نکات ترجمه اسم تفضیل» 
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 سعیدٌ أحسُن من علیٍّ خُلقاً. .مثال:به کار می رود مفرد مذکربیاید به صورت  « ن  مِ» (هرگاه با حرف جرّ 1                 

  /أکبرُ من زینب.:فاطمة مثالبه کار می رود. مفرد مذکربه صورت  معموال « دو اسم مونث» (برای مقایسه بین 2                

 

 الرّجالن األفضالن / المرأتان الفضلتان /     .مثال:بیاید از نظر ) تعداد وجنس (با کلمه ماقبل خود مطابقت می کند «ال» (چنانچه با 3               

 الرجل األفضل / زینب الکُبری                   

 أنِت فُضلی الکاتبات .أنتِ أفضَل الکاتبات /مثال:مطابقت ویا عدم مطابقت جایز است. شده باشداسم معرفه اضافه (هرگاه به یک 4               

 أنتم أفضلُ الکُتّاب . أنتم أفاضلُ الکُتّاب /                

أفضَل طالٍب / أنتم أفضَل طالبٍ / أنتنّ                   أنتَ أفضَل طالبٍ / أنتِ مثال : به کار می رود. مفرد مذکراضافه شود به صورن  اسم نکره(هرگاه به 5              

 أفضَلُ طالبٍ.

 

 أحر حمراء:قرمز / أخضر خضراء: سبز /أصفر صفراء:زرد . مثال:نمی شونداسم تفضیل محسوب  عیبها.و رنگهااسامی  نکته مهم :

 أعوج عوجاء:کج // أحمق حمقاء: آحمق :کر صمّاء : نابینا /أصمّعمیاء :الل / أعمی بکماء مأبک

 

 

و جمعش  یگرید یبه معنا «اُخری »آن می شود  مؤنثل بوده است عَبروزن أفـ« أاْخـَر»ون در اصل است چ اسم تفضیل« آخـَر  » یکلمه   (1

 گران،ی= د نَیآخَرون و آخَر

 عوداً آخـَرَ،: أشعلت مانند: رندیگ ینم نیتنو چگاهیه« اُخری » و«آخَر»

 یبه معنا  نَی=  آخِرون و آخِرجمعشو  انیپا یاست. و به معنا«  آخِرة »آن  مؤنثکه  ردیبگ نیتواند تنو یاست وم اسم فاعل « آخـِـر »اما ( 2

  .ندگانیآ

 

 

 العلمُ خیرٌ مَنَ المالِ. علم بهتر از ثروت است. :مثالاست.اسم تفضیل    %011 بیاید«  من» هرگاه با حرف جرّ : 1نکته 

 دهد ) مشتق از نوع اسم تفضیل ( محسوب می شوند.« بدترین  -بدتر» و« بهترین –بهتر » واقع شود ومعنای  مضافهرگاه  : 2نکته 

 األمورِ أوسطها: بهترین کارها میانه ترین آنهاست. خیرُ-   النّاسِ ذوالوجهین: بدترین مردم انسان دورواست.  شرّ

 «أفعل تفضیل توضیحات تکمیلی » 

 «آخـَر با آخـِـر: »تفاوت

 

 «توضیحات مهم در مورد دو کلمه خیر وشر:» 
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العمل الخیر ینفعک :کار نیک به تو سود می رساند .العمل الشر یضرّک:کار زشت به   مثال: .نیستاسم تفضیل   %011داشت  «ال» هرگاه : 3نکته

 تو ضرر می رساند.

 .مثال:نمی شودواسم تفضیل محسوب خیر و شر معنای خوبی وبدی دهد مصدر هست هرگاه دو کلمه : 4نکته 

 فمن یعمل مثقال ذرةٍ خیراًیره:هرکس ذره ای خوبی انجام دهد آن را می بیند.  خیرُک کثیرٌ: خوبی تو بسیار است . /

 العلُم خیرٌ منَ المالِ:علم بهتر از ثروت است. تر:               ·   + ِمن    خیر وشرّ                      

 :شرّالنّاسِ ذووجهین : بدترین مردم )انسان(  دو رو است. ترین           + اسم                                           

 

 

 

 . وقوع فعل داللت می کند: اسمی است که بر مکان إسم مکان**

 مَعبَد ، مَکتَب                مَفعَل                                              

 َمغرِب ، مَسِجد             مَفعِل        «        وزنهای اسم مکان»    

 مَدرَسَة ، مَقَبرَة              مَفعَلَة                                              

 

     مسجِد:مساجد / مَکتَب: مکاتب / مدرسة: مدارس  مثال:می اید:  «مَفاعِل » بر وزن « اسم مکان » جمع -1نکته 

   هستند.« اسم مکان » مَأوَی  –مَجرَی  –مَنار  -منام)خوابگاه(–مقام -مَقَرّ –مَمَرّ  - –مکان  –مزار –اسم هایی چون :مطار)فرودگاه(  :2نکته

 ، باید به مفرد انها رجوع کرد .تا ببینیم بر مکان داللت دارد یا نه. لزوما اسم مکان نیستبود « مَفاعِل » دقت کنید هر کلمه ای که بر وزن توجه:

  مَواعِظ ، مَشاکِل ،مَکارم که مفرد آنها به ترتیب )مَوعظة ، مُشکل ، مَکرُمَة (است اسم مکان محسوب نمی شوند. مثل:کلماتی 

 تست : 

 عَیّن ما لیس فیه إسم المکان:-0

 (طُبِعَ هذاالکتاب فی مَطبَعَةِ إحسان!2مدینتهم آخر االسبوع !         (یذهبُ المُشاهدونَ إلی مالعب 1

 (المطامعُ فی بلدنا کثیرةٌ جدّاً !پ4( المُکَیَّفُ أحسَنُ من المِروَحَةِ فی الصّیف الحارّ !                 3

 عَیّن ما لیس فیه إسم التفضیل:-2

 (قَد یکونُ بینَ النّاس مَن هوَ أحسَنُ مِنّا !2عُیوب اآلخرین باإلشارة !        (فَعَلینا أن نبتَعَِد العُجبَ وأن النَذکرَ 1

 (أحسِنْ إلی عَبد اهلل الّذی أَنفَقَ ماله فی سبیله !4(تَنصَحُنا اآلیة القرآن االُولی وتقول: التَعیبوا غَیرکم !                   3

 «إسمُ المَکان » 
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 :عَّین کَِلمَةً خیر أو شرّ لیست إسم التفضیل-3   

 (شرّ النّاس َمن الیعتقداألمانة والیجتنب الخیانة !2(تَفَکُّرُ ساعةٍ خیرٌ مِنْ عبادةِ سبعین سنةً !              1

 (مَنْ غَلَبت َشهوَته عَقلَه فَهُوَ شرٌّ مِنَ البَهائم !4(الخیر فی إنفاق ما عنَدکَ والشّرّ فی مُخالَفَته !        3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دو دسته تقسیم می شوند: یا نبودن ساختار اصل بودن واسم ها در زبان عربی از نظر **

 مشتق -2جامد              -0

که خود به دو دسته  است (یعنی از کلمه ای دیگر اشتقاق پیدا نکرده است اسمی که ریشه فعلی ندارد )از فعل ساخته نشده:                      

 جامد غیر مصدری-2جامد مصدری              -1تقسیم می شوند:        

 جلوس، ذهاب، کتابة ، إحسان ، تعلیممثال:شامل تمامی مصادر ثالثی مجرد ومزید می شود.  جامد مصدری -1

 قلم، رجُل ، جِدارمثال::اسم جامدی که از مصادر نبوده وهیچ یک از آنها جزو مشتقات محسوب نمی شود.جامد غیر مصدری-2

 مثال: کرده است اسمی که ریشه فعلی دارد )از فعل ساخته شده (، یعنی از کلمه ای دیگر اشتقاق پیدا                           

 گرفته شده اند.)پس همگی مشتق اند (« عَِلمَ » از ریشه ی « عالم، معلوم ، عالمة ، علیم » :مثلاسم هایی 

 

                  

                                 

 .اسم مکان5.اسم تفضیل              4مبالغه                  .اسم 3.اسم مفعول           2.اسم فاعل               0          

 «3گزینه »پاسخ: -0

 :مَطبَعَة:چاپخانه اسم مکان بر وزن مَفعَلَة است.2اسم مکان است. گزینه « ملعب» :مالعب: ورزشگاه ها جمع 1گزینه

 :مَطامع)جمع مَطعَمة( محل غذاخوردن یا رستوران ، اسم مکان است4گزینه 

 فعل امر به معنی نیکی کن .أنفق:فعل ماضی از باب إفعال به معنی انفاق کرد.« أحسن» 4در گزینه  «4گزینه » پاسخ:-2 

 :االُولی:اسم تفضیل مونث3أحسن:اسم تفضیل / گزینه  2اآلخرین: اسم فاعل ، گزینه  1گزینه بررسی گزینه ها:

 
آمده است اسم تفضیل نیست.وعالوه برآن معنای تفضیل « ال» :الخیر:خوبی و الشرّ:بدی ، جون با  3گزینه  «3گزینه » پاسخ:-3

 ندارد.

شرّ به الناس اضافه شده وچون  2همراه است به معنای بهتر اسم تفضیل است. /گزینه « من » خیر با  1گزینه  بررسی گزینه ها:

اسم « بدتر از» همراه است به معنای « من» شرّبا  4اسم تفضیل می باشد./گزینه « بدترین مردم » مضاف واقع شده به معنای 

 .تفضیل است

 

 «إسم الفاعل ، إسم المفعول ، إسم المبالغة: »  الدّرس الثّانی

 

 .جامد :                    0

 مشتق:                                    -2

 انواع مشتق:
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 را نشان می دهد. معنای انجام دهنده ی کار یا دارنده حالتیدر زبان فارسی است که «  صفت فاعلی» همان                         

 بیننده ، خواننده ، شنونده ، آموزگار ، آفریدگارمثال:

 

 

 

 .مثال:می نویسیم «فاعل » وزن :ریشه فعل مورد نظر را بر اسم فاعل از ثالثی مجرد(0

 یَکتُبُ    کَ  َت بَ      کاتِب     َیخلُقُ        خَ لَ قَ       خالِق            یسألُ  س أ  ل    سائِل

 هستند. «اسم فاعل» -شاّب –ضارّ  –حاّد  –تاّم  –........ضالّ -داعی –شاکی –قاضی  –غائب  –صائم  –قائل –اسم هایی چون:قائم نکته:

 « مـُ +.... ـعـِ : اسم فاعل »  :خالصه  (اسم فاعل از ثالثی مزید:2

 می گذاریم. «مـُ» وبه جای آن میم مضموم  فعل حذف نمودهرا از ابتدای  مضارعهابتدا عالمت -1طریقه ساخت : 

 می دهیم.مثال: «کسره ــِــ » حرکت عین الفعل)دومین حرف اصلی( را -2                  

 یُحسِنُ      مُحسِن              یُعَلِّمون      مُعَلِّمون         یَستَخدِمُ     مُستَخدِم 

 م و....... اسم فاعل از ثالثی مزید محسوب می شوند.اسم هایی چون: مُعین ، ُمرید ، مُقینکته:

 

در زبان فارسی است که در معنا انجام کار توسط فاعل بر روی آن واقع می شود.مثال:دیده شده  «صفت مفعولی » :همان                           

 ،خوانده شده و............

 

 

 مثال:می نویسیم. «مفعول » ریشه فعل مورد نظر را بر وزن از ثالثی مجرّد: مفعولالف: اسم 

 سَ َأ  لَ        مَسؤول  =یَسألُ    نَ صَ رَ       مَنصور   = یَنصُرُ        مَشکور           شَ َک رَ   - یَشکُر ُ

 اسم هایی چون :مَهدّی ، مَخفیّ ، مَبنیّ ، مَرضیّ و......اسم مفعول از ثالثی مجرد هستند. نکته:

 « اسم مفعول ـ :مـُ+..... ـعَ » :خالصه   ب(اسم مفعول از ثالثی مزید:

 می گذاریم. «مُـ » نموده وبه جای آن میم مضموم  حذفرا از ابتدای فعل  مضارعهابتدا عالمت -1طریقه ساخت:

 می دهیم . «فتحه ــَــ » حرکت عین الفعل )دومین حرف اصلی (را -2                 

 مُخرَجونَ            مُکرَم             یُخرِجونَ         یُکرِمُ   

 اسم فاعل-0

 به دو روش زیر ساخته می شود:« اسم فاعل» زبان عربی **در 

 

 اسم مفعول-2

 روش زیر ساخته می شود: دو به« لمفعواسم » در زبان عربی 
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  محسوب می شود. اسم مفعول از ثالثی مزید**اسم هایی چون : مُراد ، مُجاب ، مُقام ، و......

بیاید ومعنای « مُفاعَلَة» است.البته اسمی که بر وزن « مشتق اسم فاعل ویا مفعول » شروع شود.قطعا «مـُ » :هر اسمی که با حرف 1نکته           

 مصدری داشته باشد دیگر مشتق )اسم مفعول (نمی باشد وجامد مصدری )مصدر باب مُفاعَلَة (محسوب می شود.

 

 .... ُمعین ، مُریدمُنزِل ، ُمختَلِف ،  اعل:اسم ف«      ــِــ »(مُـ + عین الفعل کسره دار 0

 : مُکاتَب ، مُفتَخَر ، مُراد ، مُقام اسم مفعول«     ــَــ » (مُـ + عین الفعل  فتحه دار 2

 مُجاهَدَة: جهاد کردن       جامد مصدری      مُحافَظَة:نگهداری کردن          مُساعََدة: کمک کردن -

 مثال:باشند .« مَفعول » می آیند ممکن است جمع مکسر بر وزن  «مَفاعیل » اسم هایی که بر وزن  :2نکته           

 مَشاهیر:جمع مشهور / مَفاهیم :جمع مفهوم / مَحاصیل : جمع محصول

 مثال:است  «اسم فاعل » می آیند غالبا جمع مکسرند ومفرد آنها بر وزن  «فَعَلَة » کلماتی که بر  وزن  -3نکته         

 طَلَبَة: جمع طالب / کَفَرَة: جمع کافر /  وَرَثَة:جمع وارث   

 مثال:می آیند غالبا جمع مکسر هستند ومفرد آنها بر وزن اسم فاعل است.«  فُعّال»کلماتی که بر وزن – 4نکته          

 تُجّار: جمع تاجر    / کُتّاب : جمع کاتب  / جُهّال: جمع جاهل  

 

 در فردی یا چیزی داللت می کند. بسیاری صفتیاسمی است که بر                           

 «فَعّالَة » و « فَعّال »                    :  **مهمترین وزنهای اسم مبالغه عبارتند از

 رَزّاق ، خَبّاز ، فَتّاح ، غَفّار ....عاَلمَة  فَهّامَة ، لَوّامَةمثال:

 استفاده می کنیم .«  بسیار »در ترجمه اسم های مبالغه از کلمه : 1نکته

 خَلّاق: بسیار آفریننده        غُفّار: بسیار آمرزنده        رَزّاق: بسیار روزی دهنده 

 محسوب می شوند.« اسم مبالغه » ووسایل داللت کنند ، نیز  شغل ویا ابزارکه بر «فَعّال و فَعّالة » وزنهای -2نکته

 –طَیّار –رَسّام  –نَجّار  –خَبّاز  –:قَصّاب شغل

 جَوّال )تلفن همراه( –نظّارة)عینک(  –فَّتاحة  –: سَیّارة  ابزار ودستگاه

 نیست.« بسیار » داللت می کند نیازی به آوردن لفظ  شغل وابزاردر ترجمه اسم مبالغه که بر : 3نکته

 ، بلکه به کثرت وزیادی صفت داللت دارد.نمی کنددر وزن َفعّالة بر مونث داللت « ة » نشانه :4نکته

 

   

 مبالغهاسم -3
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 مثال:.دیرنگی اشتباه هم با را «فُعّال» و «فَعّال: »توجه

 اسم مبالغه«( : )بر وزن فَّعال عَلّام

 مفرده عالم: اسم فاعل «( فُعّال»: )جمع مکسر بر وزن عُلّام

نیازی به آوردن کلمه بسیار استفاده می کنیم وبرای کلماتی که بر شغل وابزار داللت دارند   "بسیار"در ترجمه اسم مبالغه از لفظ   نکته :

 نیست.

 غفّار:بسیار آمرزنده             خَبّاز:نانوامثال:

شوند؛ چون مفردشان  یجمع مکسّر هستند و اسم فاعل محسوب م« عّالفُ»و کُّتاب، جُهّال( بر وزن  احیّمانند )تُجّار، عُلّام، عُمّال، سُ کلماتی نکته:

 به ترتیب )تاجِر، عالِم، عامِل،سائِح، کاتِب و جاهِل( بر وزن فاعل است.

  مثال: م؛یها نگاه کنآن به شکل مفرد دیمکسر، با یهانوع اسم در جمع صیتشخ برای نکته:

(، نُهاة )ناهی(، نُقّاد )ناقِد( تُجّار)تاجِر( ، عُلّام)عالِم(، ةی)نائم(؛ العُداة )العادی(، شُعَراء )شاعِر(، طَلَبَة و طُلّاب )طالِب(، ثَوانی )ثان امی)طائر(، نوریو ط ریْطَ

 همگی اسم فاعل اند. ←)سائِح( و کُتّاب)کاتِب( ، جُهّال)جاهِل(احیّ( ، سُلعُمّال)عِام

 . هستند مفعول اسمهمگی ←)مَفهوم(  می)َمشهور(، مَفاه ری)مَضمون( و مَشاه نیمضام و

 تست:

 عَیّن ما لیس فیه اسم الفاعل أو اسم المفعول:-0

 (مُجاَلسَةُ العُلَماءِ عبادٌَة !2« !                     وَ أَوفوا بالعَهدِ إنّ العَهَد کانَ َمسؤوالً (» 1

 (المَوسوعَةٌ مُعجَمٌ کبیرٌ جِدّاً تَجمَعُ کثیراً مِن العلوم.4الجاریة !                    (إذا مات اإلنسانُ التَنقَطِعُ صَدَقَُته 3

 عَیّن اسم الفاعل لیس من الفعل المزید:-2

 شاکِل التّالمیذ !(مُعَلِّمونا قاموا بأبحاٍث مُهِمَّةٍ حَولَ م2َ(لِنُحارب األفکار السیِئة وَ المُزعِجَة حتّی تَبتسم لنا الحیاة !              1

 الء المُقَدّسة فی یوم األربعین(إنّ کثیراً مِنَ الزّوّار یذهبون إلی کرب4فی دروسهما و مَشهورَتَین فی األخالق !        مُتَقَدِّمَتَین (کانت هاتان التلمیذتان3

 :المبالغةعَیّن ما لیس فیه اسم -3

 (عُمّال المَعمَل 4(یا غَفّارَ الّذنوب     3«       ما أنا بِظّلام «         » الخلّاق العظیم » (1

 

 

 

 

 

 

 «2گزینه :» پاسخ -0

به معنی هم نشینی مصدر باب مُفاعلة است ودر این جمله به خاطر معنی اسم مفعول محسوب نمی شود.گزینه « مُجالسة» کلمه 

الموسوعة:اسم مفعول ثالثی مجرد /مُعجَم:اسم -4الجاریة:اسم فاعل از ثالثی مجرد  -2مَسؤول: اسم مفعول مجرد -1های دیگر :

 مفعول از ثالثی مزید از باب إفعال 

 که مصدر« مُفاعَلَة » شروع شود ، غالبا اسم فاعل ویا اسم مفعول از ثالثی مزید است.مگز وزن « ُمـ » :هر اسمی که با نکته مهم

 مزید است وچنانچه معنای مصدری دهد اسم مفعول محاسبه نمی شود.مانند:مُشاَهدَة:دیدن ، مصدر است.
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 می گوییم. «جمله شرطیه » به این جمله در زبان فارسی « هرکس درس بخواند ، موفق می شود » 

 اُسلوب خاصی استفاده کنیم.» ایجاد کنیم باید از « جمله شرطیه » در زبان عربی هرگاه بخواهیم -

 م.را در ابتدا جمله بیاوری« أدوات شرط » برای ایجاد جمله شرطیه باید  -

 اگر ، چنانچه       )حرف شرط( به معنی    إن  -1                                                                  

 هرکه ، هرکس        )اسم شرط( به معنی      مَن  -2              « )جازمه(مهمترین ادوات شرط»        

 هرچه ، هر آنچه ، آنچه     معنی           )اسم شرط( بهما -3                                                                  

 هرگاه ، اگر      )اسم شرط( به معنی       إذا -4                                                                  

 تحت تاثیر قرار می دهند.را  «دوفعل » ات بر سر عبارتی می آیند که این ادومعموال **

 می گویند. «جواب شرط»  فعل دوموبه  «فعل شرط» که أدات شرط برآن تاثیر می گذارند  فعل اولی** به 

 

 

 

                     

 

 ساختار اسلوب شرط :

 جواب شرط فعل شرط أدات شرط

المزعجة:اسم فاعل – 1ررسی گزینه ها: جمع ومفردش زائر اسم فاعل از ثالثی مجرد است.ب« زُوّار »کلمه  «4گزینه »پاسخ:-2

 مُتقدّمتین:اسم فاعل از باب تفعُل همگی از ثالثی مزیدند.-3تفعیل ،  معلّمونا اسم فاعل از باب-2-از باب إفعال

 

 «4گزینه » پاسخ:-3 

است واسم « عامل » است که جمع مکسر اسم فاعل وجمع « فُّعال » به معنی کارگران است.وبر وزن « عُمّال » کلمه  4در گزینه 

واسم مبالغه « فُعّال » بر وزن « الخلّاق ، ظّلام ، غّفار» کلمات  3و2و1 مبالغه محسوب نمی شود. بررسی گزینه ها: در گزینه های

 محسوب می شوند.

 غفّار:بسیار آمرزنده ) اسم مبالغه(-3ظلّام: بسیار ستمگر )اسم مبالغه (    -2الحلّاق: بسیار آفریننده) اسم مبالغه(    -1 گزینه های دیگر:

 

 « وأدواته اُسلوب الشّرط:» الدّرس الثالث
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 مِنَ الخَطَأِ غالباً: ) مَن: ادات شرط / یفکّر: فعل شرط / یَسلم: جواب شرط( یَسلَم ْقَبلَ الکالمِ فَکّرْ یُ نْمَ مثال:

 الزم به ذکر است این ادوات تغیراتی را از نظر معنایی وهم از نظر ظاهری ایجاد می کنند این تغییرات عبارتند از: نکته:

 

 

  

یا  ترجمه کنیم مضارع اخباری /          مضارع التزامی / جواب شرط        /  فعل شرط  بود می توانیم فعل شرط و جواب شرط ماضیهرگاه  الف( 

 ترجمه کنیم. ماضی سادهرا به همان صورت هردو اینکه 

     رسید.به اهدافش  تالش کردهرکس کارهایش  ساده:ماضی                                                                       

 «إلی أهدافه حاوَلَ فی أعماله وَصَلَمَنْ مثال:

 .می رسدبه اهدافش  تالش کندهرکس در کارهایش اخباری:  –زامی الت                                                                     

 

 مثال:ترجمه می شود. مضارع التزامیبه صورت  الزاماً ،  فعل شرط مضارع باشدهرگاه ب(

 ما تزرعْ فی الدّنیا تَحصُدْ فی اآلخرة: )هرآنچه در دنیا بکاری ، در آخرت درو می کنی (-

 

 

 باشند ، به این ترتیب در ظاهرشان تغییراتی ایجاد می شود:« مضارع » ، اگر فعل شرط یا جواب آن  با آمدن أدوات شرط بر سر جمله-

 (14و13و7و4و1می شوند.)صیغه های  «ساکن ــْـ » ختم می شوند ،  «ضّمه ــُـ » (صیغه هایی که به حرکت 1

 إنْ تَجَتهِدی  تَنجَحی  -إنْ تَجتَهدْ  تَنجَحْ  مثال:

) به جز دوصیغه جمع مونث حذف می شود « نون آخرشان » (  11و11و9و8و5و3و2) صیغه های: ختم می شوند «ن» به حرف صیغه هایی که (2

 مثال:(که هیچ تغییری در ظاهرشان ایجاد نمی شود. 12و6

 « ( 12و6»/   إنْ تَجتَهدوا  تَنجَحوا /      )إنْ تَجتهدنَ تَنجَحنَ  /إنْ یَجتهدنَ یَنجَحنَ    إنْ تَجتَهدا  تَنجَحا .

وفقط معنای فعل را تغییر می  تغییر نمی دهندهستند وآخر فعل را  غیر جازملَو )اگر(نیز از ادات شرط  –اگر (  –إذا ) هرگاه » کلمات :1نکته 

 دهند.

تشکیل شده از یک مبتدا وخبر ( بیاید ، که در اینصورت به « ) جمله اسمیه » در جمله شرطیه ، جواب شرط می تواند به صورت یک :2نکته 

 مثال:می آید. «فَــ » قبل از آن حرف  گفته می شود که غالبا« جمله اسمیه » از نوع  جواب شرط« مبتدا وخبر » مجموع 

 

 .) مَن: ادات شرط / ساتر :فعل شرط / هو عدوّک: جواب شرط( َعدوّکهُوَ ـفَـعیبَکَ  ساتَرَ مَن-1

 «:تغییرات معنایی » 

 

 «:تغییرات ظاهری» 
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 .) مَنْ :ادات شرط / یتوکل :فعل شرط / هو حسبه : جواب شرط ( هَوَ حَسبُهـفَـ عَلَی اهلل تَوَکّلْیَ نْمَ-2

 

 می باشد.« مَن و ما شرطیه » جازمه ویا عامله همان « من وما » منظور از  :3نکته

 دارد.« مفعول » نقش  شرطیه غالبا« ما » و « مبتدا » شرطیه غالبا در جمله نقش  «من »  :4نکته

 ومَنْ یَتَوَکَّلْ عََلى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  .باشد هیجواب شرط،جمله اسمهرگاه -0                              

 

 إنْ دَخَلْتَ بَیْتاً فَسَلِّْم على أهْلِهِ. ( باشد.ویا نهی جواب شرط )فعل امر هرگاه-2                                     

  إنْ شاهدتَ طِفالً فَال تَطْرُدْهُ عنک 

 منْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَْد جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُْلطَانًا... جواب شرط)قد+فعل ماضی( باشد.هرگاه  -3                        بر سر «فَـ » مواردی که »

 «شرط می آید.  جواب  

 (شروع شده باشد.-ما-لن-مانند )لم یاگر جواب شرط با ادات-4                    

 .... یُقَاتِلُوکُمْ فَلَمْ  اعْتَزَلُوکُمْ إِنِ..                                                            

 . لَهُمْ اللَّهُ یَْغفِرَ فَلَنْ مَرَّةً سَبْعِینَ لَهُمْ تَسْتَغْفِرْ إنْ

 سوف( آمده باشد.-قبل از جواب شرط )سین-5                                                            

 جَمِیعًا إِلَیْهِ فَسَیَحْشُرُهُمْ وَیَسْتَکْبِرْ عِبَادَتِهِ عَنْ یَسْتَنْکِفْ منْ

 

 

 .کند ینم جادیدر آخر فعل ا یرییتغ چیادات شرط ه دیایب جواببر سر  "ف"که اگر  میکن دقت: توجه

نکته: گاهی فعلی یا افعالی به وسیله حرف عطف به فعل شرط یا جواب شرط معطوف می شوند ) برمی گردند(که در این صورت آنها را معطوف به 

 فعل شرط ویا جواب شرط می گیریم.مثال:

 اگر خدا را یاری کنید ، )خدا( شما را یاری می کند و گام های شما را استوار می سازد.« ) أقدامکم  ثبّتْکم و یُینصرْاهلل  تنصروا إنْ» 

 حرف شرط     فعل شرط      جواب شرط    معطوف به جواب شرط

 

 

 

 مَن هو مدیر المدرسة؟   ما اسمک ؟ .مثال:است استفهامازنوع  اسم ویاضمیرآمد« من وما » هرگاه بعد (0

 .مثال:آمد ازنوع شرطیه است وبه عنوان جواب  بدون واسطهآمد وبعد از آن فعل ،  فعلی دیگر   فعلی« من وما » (هرگاه بعد از 2

 ماتَزرعْ فی الدّنیا تَحصُدْ فی االخرة –ألخیه یَقَع فیها  مَنْ یحفرْ بئراً-

 مَنْ یَجتهدْ ینجحْ مثال:از نوع شرطیه است. مضارع مجزوم امدفعل « من وما» هرگاه بعد از  -3

 .مثال:است ودر واقع دو جمله قبل و بعد را به هم وصل می کند موصولوسط جمله آمد غالبا از نوع « من وما » هرگاه -4

   یُسبّحُ له ما فی السماوات و مَن فی األرض.-

 «تشخیص  انواع من وما»
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 عَیّن الجملة الشرطیّة:-0

 لَه ما فی السماوات و ما فی األارض !(» 2اهلل فی أوقات السحر !                        (اُولئک مَن یناجون 1

 «وَما تَفعَلوا من خیرٍ تَجدوه عند اهلل (» 4یُسبّح لَه ما فی السّماوات وَمن فی األرض !                   (» 3

 عَیّن ما الشّرطیّة:-2

 ما سافَرَ إلی البالد االُخری !(ما اکتَسَبَ أخی تَجارِبَ ألنّه 2(ما استَمَعَ الطّالبُ إلی کالم مُعَلّمه جیّداً لِیَفهَمَه !                        1

 میّةَ لِأنّها ما کانت مُناسبةً لی !(ما اشتریتُ تلک الکُتُبُ العل4(ما جَمَعَ التلمیذُ مِنَ العلوم الیوم یَستَفِدْ منها فی حیاته غدًا !         3

 شرطیّة:« َمن» عَیّن -3

 «یَسجُدُ لَه مَن فی السماوات و َمن فی األرض (» 2(أعجزُ الناسِ مَن عَجَزَ عَنِ إکتسابِ اإلخوانِ !                       1

 یا مَن لَیسَ کَمِثلِه شَیٌء إرحَمنا فَأنتَ خیرُ الرّاحمینَ !(4    (مَن تواضَعَ لِغَنیٍّ لِأجلِ غِناه ذََهبَ ثُلُثا دینه !                    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن به نشانه جزم « ن»در ابتدای جمله آمده وبالفاصله بعدش فعل آمده و « ما»  4در گزینه  «4پاسخ : گزینه -0

آن به نشانه جزم حذف شده است.دقت « ن» حذف شده ) تفعلونَ :ن حذف شده ( وتجدون جواب شرط بوده و 

ن گزینه شرط است. شرط آمده اند ومجزوم شده اند.پس ما در ای« ما» کنیددو فعل بدون هیچ واسطه ای بعد از 

وسط جمله آمده ومعنای کسی که می دهد و دو جمله را به هم اربتاط داده « مَن »  3و1: گزینه بررسی گزینه ها

 در وسط جمله آمده ومعنای آنچه می دهد.. )موصول(« ما»  2پس ربط دهنده است ) موصول ( گزینه 

 

جواب شرط هستند.ترجمه: آنچه را « یَستَفدْ » فعل شرط و « جَمَعَ» ما از نوع شرطی و  3در گزینه    «3گزینه » پاسخ : -2

و  1» در گزینه های بررسی سایر گزینه ها:امروز دانش آموز از علوم جمع کند ، از آنها فردا در زندگی اش استفاده می کند. 

 رد / مااکتَسَبَ: کسب نکرد / مااشتریتُ : نخریدم.مااستَمَعَ: گوش نک-از نوع نافیه است.« ما« »  4و2

 

جواب شرط « ذَهَبَ » فعل شرط / « تواضَعَ » از نوع شرطی به معنی هرکس « من » در این گزینه «  3گزینه :» پاسخ -3

گزینه  رسی سایربرهستند.ترجمه: هرکس برای انسان ثروتمند به خاطر ثروتش فروتنی پیشه کند دو سوم دینش رفته است . 

از نوع موصولی است به معنی کسی که وغالبا وسط جمله می آید ودوجمله قبل « من « : »  4و  2و  1« : درگزینه های  ها

 وبعد را هم وصل می کند .
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 به دو دسته تقسیم می شود: یا نبودن نظر قابل شناسایی بودندر زبان عربی اسم ها از **

 

 إیران ، ألبرز ، مُحمّدو...............مثل: می گویند.:« معرفه .» به اسمی که برای شنونده ومخاطب شناخته شده ومشخص باشد اسم های معرفه: -0

 گویند:رجلٌ ، طالباً ، کتابٍ و..........می « نکره » به اسمی که برای شنونده ومخاطب شناخته شده ومشخص نباشد.اسم های نکره: -2

 مورد انها ذکر شده است: 2مورد اسامی معرفه تنها  6**بیان انواع اسم های معارف از کتب درسی حذف شده است واز 

 «ال » (معرفه به 1                                     

 « انواع معرفه» 

 (معرفه به علم ) اسم خاصّ(2                                     

 مثال:بیاید تبدیل به اسم معرفه می شود: «ال» هرگاه یک اسم نکره با «::ال » اسم های معرفه به -0

 الـ + تِلمیذ      التّلمیذ)معرفه به ال(                    الـ + کتاب     الکتاب )معرفه به ال(         -

 اسمی که به به فرد ، مکان ویا شیء مشخص داللت دارد ومعرفه به علم محسوب می شود. معرفه به علم )اسم خاصّ(:-2

 آیالر و....... –بهروز   -زینب  –: محمد  اسامی اشخاص-                                        

 عراق   –تهران  –: ایران شهرها وکشورها وقبایل -                 : اسامی علم شامل

 أالبرز –: کارون  رودها وکوهها-                                        

 مثال:می باشد. «ال» :مهمترین نشانه وعالمت اسم های معرفه داشتن 1نکته 

 جاء طالٌب : دانش آموزی آمد .)طالب : اسم نکره (      جاء الطالُب: دانش آموز امد ) الطّالب: معرفه به ال(-

 

 ترجمه می شود «ی» .اسم مورد نظر با الّاتی ( )موصول( بیایند–الّذین  –الّتی  –) الّذی این کلمات « معرفه به ال» اگر بعد از اسم های -2نکته 

 المؤمنون الّذین یتوکّلون علی اهلل ، ناجحونَ : مؤمنانی که بر خدا توکل می کنند ریا، موفق هستند.مثال:

 می توان؛ بیاید« ال» اسم دوباره در ادامه به همراه بیاید وهمان  «نکره » ، اسمی به صورت معموال اگر در عبارتی  :3نکته 

 .مثال: ترجمه کرد« آن » و « این » اسم )ال دار( را آن 

 پیامبر نافرمانی کرد.آن : پیامبری به سوی فرعون فرستادیم پس فرعون از الرّسولَ فَعَصی فرعونُ سوالً أرسلنا إلی فرعونَ رَ-

 «آن » آمده است با « ال » می باشد ،یعنی نزد شنونده ناشناخته است.از آنجایی که در ادامه ی عبارت با  اسمی نکره «رسوالً » : کلمه توضیح -

 ترجمه شده است.

 «المَعرِفَةُ وَ النَّکِرَةُ » : الدرّس الرابع
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 همانطور که گفته شد اسمی است که برای شنونده ویا مخاطب ناشناخته باشد.                         

 مثال:به کار می روند.« تنوین ــًـ ،ــٍــ ،ــٌــ » اسم های نکره معموال با کته:ن

 است.(جاء طالبٌ: )طالب اسمی نکره است(           شاهدتُ طالبًا فی المدرسة:طالباً اسمی نکره است(   سّلمتُ علی طالبٍ )طالٍب اسمی نکره -

 علیٌّ ، عباسٌ)معرفه به علم(.مثال : اسامی علم هرچند تنوین بگیرند نکره نیستند بلکه معرفه هستند نکته مهم:

 صورت ترجمه می شود: 3ترجمه اسم های نکره:در زبان فارسی اسامی نکره به 

 

 :جاء رجلٌ :مردی آمد« ی» (افزودن 1                                             

 :جاء رجلٌ: یک مرد آمد« یک » (افزودن 2                  «نکره ترجمه اسم» 

 :جاء رجلٌ:یک مردی آمد« یک و ی » (افزودن 3                                              

 

 کَوکَبٌ ، مؤمنًا ، شجرةٍو.... مثال:است. « نکره » آن اسم  %111اگر اسمی تنوین گرفت وآن اسم علم )اسم خاصّ ( نبود  :1نکته             

 عباسٌ ، علیٌّ ، حسینٍ و ......... مثال:توضیح اینکه اسامی علم علی رغم اینکه از اسم های معرفه می باشند ، می توانند تنوین )ــًــٍــٌــ ( بگیرند.

ن می آید که در اینصورت نیازی به نکره ترجمه کردن آن در جمله اسمیه با تنوی« مفرد :یعنی یک اسم » گاهی اوقات خبر از نوع : 2نکته          

 العلمُ کنزٌ: دانش گنج است.     هذاکتابٌ: این کتاب است..مثال:  اسم نیست 

 مثال: مگر اینکه وابسته هایی مثل صفت داشته باشد     

 .هذا کتابٌ مفیدٌ: این کتابی سودمند است / هذا طالبٌ مجتهدٌ: این دانش آموزی کوشا است

 مثال:محسوب می شود.« معرفه به ال » گرفت آن اسم همچنان « ال» اگر اسم علمی )خاصّی (  :3نکته          

 معرفه به علم          إنّ الحسینَ مصباحُ الهُدی : الحُسَین   -

 تست:

 بمَعنَی إسم اإلشارة:« ال » عَیّن -0

 (شجرة البلوط هی مِن األشجار المُعَمّرة وقد تبلغ من العمر ألفَی سنةً !    3(تعالْ نذهبْ إلی المَلعَب لِمُشاهََدةِ مبارراةِ  کُرة القدمِ !                1

 تحتَ التّراب والسنجابُ قد ینسی مکانَها !(ُیدفنُ سنجابٌ جوزات البلّوط 4(تَحملُ شجرةُ الخُبز أثماراً فی نهایةِ أغصانها َکالخُبزِ !             2

 عَیّن ما لیس فیه اسم علم:-2

 (تَقَعٌ مُحافظة هرمزجان فی جَنوب البالد !2إنّ نهر النّیل أطول أنهار العالم !                        (1

 أساس الجُهدِ والمُحاولة !(العالَم بُنِیَ علی 4(أکثر الدّول فی أوروبّا مُتَقدّمةٌ !                         3

 اسم نکره:



                                                                       @ Arabicofkonkur_09357207577                              «یانسانعربی یازدهم جزوه قواعد »                            ی            اله قلندر فی:سمیوتنظ هیته   

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می آیند وتغیراتی در معنا وظاهر فعل ایجاد می کنند. «مضارع » : حروفی هستند که بر سر فعل  حروف ناصبه**

 )تا / تا اینکه / برای اینکه ( حَتّی –لـِ  –لِکَی  –کَی – )هرگز( نلَ –اینکه(  –) که  أن: )حروف ناصبه عبارتند از

 

 :تغییرات عبارتند از:این حروف هرگاه قبل از فعل مضارع قرار بگیرند تغییراتی در آخر فعل ایجاد می کنند که این                            

 

 (14و13و7و4و1می شوند.)صیغه های  «منصوب ــَـ » ختم می شوند ،  «ضّمه ــُـ » (صیغه هایی که به حرکت 1

 أن یَکتُبَ / أن تَکتُبَ  / أن أکتُبَ / أن نَکتُبَ    أن + یَکتُبُ      مثال: 

می شود ) به جز دوصیغه جمع مونث حذف  «ن آخرشان نو» (  11و11و9و8و5و3و2ختم می شوند ) صیغه های: «ن» (صیغه هایی که به حرف 2

 مثال:(که هیچ تغییری در ظاهرشان ایجاد نمی شود. 12و6

 « ( 12و6»ن تَکتُبا / لَن یَکتُبوا / لَن تَکتُبی .          ) لن + یَکتُبنَ     لَن یَکتُبنَ / لَن َتکتُبنَ لَن + یَکتُبان    لَن یَکتُبا / لَ

 

 

 

 

 

 

 

بدهد.پس باید « این یا آن » داری را پیدا کنید که الف والمش معنی « ال » صورت تست از ماخواسته اسم   «4گزینه » پاسخ: -0

 دفقط درآمده باش« ال » به دنبال اسم نکره ای بگردیم که دوبار در جمله تکرار شده که بار اول به صورت نکره وبار دوم به همراه 

: سنجابی دانه های بلوط را در زیر  4آمده است.ترجمه گزینه « ال» ابتدا با تنوین وسپس در ادامه به همراه « سنجاب»  4گزینه 

 خاک دفن می کند و آن سنجاب گاهی مکان آنها را فراموش می کند.

 
به «  3و 2و 1» در این گزینه هیچ اسم علمی وجود ندارد.بررسی گزینه ها: اسم های علم در گزینه های  « 4گزینه :» پاسخ -2

ه ب« معرفه به علم »داشته باشند ، باز هم « ال » است. دقت کنید که اسم های علم حتی اگر « النّیل ، هرمزجان ، و أوروبّا » ترتیب 

 شمار می آیند.

 

 «حروف ناصبه » 

 

 تغییرات ظاهری

 نحوه ترجمه افعال مضارع با حروف بیان شده ) حروف ناصبه(

 

 مضارع التزامی  فعل مضارع               « + حَتی  –لـِ –لکَی  –کَی  –أن » حروف -0

:أن یَکتبوا :اینکه بنویسند.        رجعتُ أن أجلسَ: برگشتم که بنشینم         ندرُسُ لِنَنجَحَ:درس می خوانیم برای اینکه موفق مثال

 شویم.
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 أن + ال)نفی ( + فعل مضارع = ألّا + فعل مضارع )منصوب(» ترکیب :  :1نکته

 أن الیرجعوا       أّلا یرجِعوا )اینکه باز نگردند.( أن + ال)نفی (+یرجعون =مثال:

ـِ » فعلی که حرف  :2نکته  « الم تعلیل» ناصبه بر سر آن آمده است در جمله غالبا علت وقوع فعل قبل از خود می باشد به همین دلیل به آن « ل

 مثال:می گویند.

 وفق شدن (م       علت تالش کردن   نَحنُ نُحاولُ فی أداء واجباتنا لِنَنجَحَ : ما در انجام تکالیفمان تالش می کنیم تا موفق شویم)-

 تست:

 

 یه الیُعادلُ المضارع اإللتزامیّ:عَیّن ما لیس ف-0

 «یُریدونَ أن یُبَدّلوا کالمَ اهلل..(»....2«                        .......فَاصبروا حَتّی یَحکُمَ اهلل بَیننا..(» 1

 «لَن تنالوا البرَّ حتّی تُنفقوا مِمّا تُحبّونَ ( » 4..«                            ال تَحزنوا علی ما فاتَکُم  ی...لِکَ(» 3

 عیّن الفعل منصوباً:-2

 (یذهب المسلمون إلی مکّة المکرّمة لحجّ بیت اهلل الحرام !2(إنّ األعداء هجموا علی أراضینا فلنُقاتلهم !                       1

 (تعمل هوالء الطالبات بأحکام القرآن لیغفر اهلل ذنوبهنّ !4 (جلس المدعوّون حول المائدة لتناول الطّعام !                  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ترجمه الزامی نیست(« هرگز » تبدیل می کند)آوردن کلمه « مستقبل منفی » معنای فعل را به « لَن » حرف -2

 لَن تَنالوا:دست نخواهید یافت –مثال:لَن َنذهَبَ: )هرگز (نخواهیم رفت.          

 

تاغمگین « لِکَی التَحزنوا »  -3که تبدیل کنند « أن یُبدّلوا» -2تاحکم کند « حتّی یحکُمَ » -1گزینه ها:  « 4»پاسخ گزینه -0

 دست نخواهید یافت ، آینده منفی است.« لَن تَنالوا»  4نشوید.هر سه گزینه معادل مضارع التزامی است اما در گزینه 

 

 
این دانش آموزان به :» قبل از آن از حروف ناصبه است « لـِ » عل مضارع است و حرف ف« یغفر» در این گزینه   «4» پاسخ گزینه -2

الم امر « فلنقاتلهم » در « لـِ» :حرف 1گزینه  بررسی سایر گزینه ها:احکام قرآن عمل می کنند تا خداوند گناهانشان را بیامرزد. 

« لـِ » : حرف  2.)....باید باآنها بجنگیم ( بنابر این جازمه است / گزینه به کار رفته است« باید » آمده وبه معنی « فـَ » است که پس از 

ـِ » : در این گزینه حرف 3به کار رفته است بنابر این حرف جرّ است / گزینه « برای » قبل از اسم ) حجّ( آمده است وبه معنای  بر « ل

 نابراین حرف جرّ است.سر اسم آمده است )تناول مصدر باب تفاعل است واسم محسوب می شود (ب
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 ) تک اسمی ( در عربی دهم با آن آشنا شدید.  ( صفت مفرد0است :  دو صورتبه  در زبان عربی  صفت ) نعت (**

 :(صفت از نوع جمله وصفیه2                                                                    

 وجود داشته باشد ، وبعد از ان اسم نکره )بدون  «اسم نکره » : هرگاه در یک جمله مستقل ) اسمیّه ویا فعلیّه ( یک صفت از نوع جمله وصفیه

 ی شود.گفته م« جمله وصفیه » ع به آن جمله ،صفت از نو توصیف کند، که آن اسم نکره را  جمله ای ) فعلیه یا اسمیه ( بیایدفاصله یا بافاصله ( 

 

  جمله فعلیه یا اسمیّه             جمله وصفیّه      +اسم نکره ................     » ................. « :      جمله وصفیه » 

 

 است.« اسم نکره » (جمله وصفیه همواره توصیف کننده یک 1                                                            

 (جمله وصفیه می تواند بالفاصله یا بافاصله بعد از اسم نکره بیاید.2                                                              

 (جمله وصفیه می توانند ) اسمیه ویا فعلیه ( باشد.3                  «    نکاتی در مورد جمله وصفیه»

 می آید.« که » (در ترجمه فارسی ، قبل از جمله وصفیه حرف ربط 4                                                               

 جنس وتعداد از نظر  ضمیر )بارز یا مستتر ( دیده می شود که »همواره یک  جمله وصفیهدر(5                                                              

                                                                                                                                                                                                                                   با اسم نکره مطابقت می کند.                                                               

 رَأَیتُ سیّارةَ فی الطّریقِ تَسیرُ بِسُرعَةٍ.: ماشینی را در راه دیدم که به سرعت حرکت می کرد.-1مثال 

شده  ترجمه «که » و در باره آن توضیح می دهد. وبا حرف ربطی  توصیف کننده آن اسم نکره است« تَسیرُ » نکره وفعل  اسم «سّیارة » در جمله باال 

 است. صفت از نوع جمله وصفیهدر جایگاه « تسیر » است. وفعل 

 ورت گرفته است.هم به صورت مفرد مونث آمده است ومطابقت ص« تسیر» مفرد مونث است وفعل « سیّارة» در جمله فوق کلمه 

 «کُتُباً » ممبتدا + خبر [ جمله وصفیه برای اسم نکره «]قصصها کثیرة » إشتریتُ کُتُباً مفیدةً قِصَصُها کثیرةٌ. ) -2مثال 

 ترجمه: کتابهای سودمندی خریدم که داستانهایش بسیار است.

 

 

 

 

 «الجُملَةُ بَعدَ النَّکِرَةُ » :  الدّرس الخامس

 

 الگوهای زیر عمل کرد:در زبان عربی برای ترجمه جمله وصفیه اگر دارای فعل باشد باید مطابق 

 

 (فعل ماضی  +  )قد ( ماضی )درجمله وصفیه(                 به صورت ماضی بعید یا ماضی ساده0

 ) دیدم( دیده بودمآن را قبال در کتابخانه  کهفی المَکتَبَة .        کتابی را خریدم  قَد رأیتُه کتاباً إشتریتُ -
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 «مضارع اخباری » اگر قبل از جمله وصفیه ، جمله اسمیه بیاید ، در این حالت جمله وصفیه که غالبا فعل مضارع است معموال به صورت : 1نکته

 مثال:ترجمه می شود.

 کتاب دوستی است که تو را از مصیبت نادانی نجات می دهد.      الکتابُ صدیقٌ یُنقِذَُک مِن مُصیبةِ الجَهلِ.     -

أنّ إنّ ، لِ» و « لن » أن ، کَی ، لِکَی ، حتّی ، لـِ به جز » و حروف ناصبه « هرگاه قبل از فعل حروف عطف )َو، فَ ، ثُّم ، أو ، أم ، بَل ، لکن،......:2نکته 

 مثال:آمده باشد آن فعل نمی تواند جمله وصفیه  باشد، چون ارتباطش با قبلش قطع شده است.« ، َکأنّ ، لَعَلّ ، لیت 

 وَ أنزَلَ مِنَ السّماءِ ماءً مُبارکاً فـَأنبَتَ به النباتات.: خداوند از آسمان آب پربرکتی نازل کرد وبا آن گیاهان را رویاند. -

 همرا شده نمی تواند جمله وصفیه باشد. «فـَ » چون با « ت أنب» فعل  دقت کنید

باشد باشد در غیر اینصورت جمله  اسم نکرهیک  توصیف کننده ویا توضیح دهندهدقت کنید یک جمله در صورتی وصفیه است که نکته مهم:

 مثال:وصفیه نیست.

 کالسی شد ، در حالی که درباره امتحانات صحبت می کرد. دَخَلَ المُعلّمُ فی صَفٍّ یَتَحَدّثُ َعنِ اإلمتحانات .: معلم وارد-

لمعلم ا» به اسم نکره صف بر نمی گردد بلکه به اسم معرفه « یتحدث» آمده است.اما فعل « یتحدّث» وبعد از آن فعل  «صفِّ » درجمله فوق اسم نکره 

 .نمی باشدودر  نتیجه فعل یتحدث  جمله وصفیه  برمی گردد« 

 می گوییم. «رابط» در جمله وصفی حتما ضمیری وجود دارد که به اسم نکره برمی گردد ، این ضمیر را  نکته:

 .:در زیر درختان سبزی نشستیم که سایه شان لطیف بود.ظلّها لطیفٌخضراءَ أشجارٍ جَلَسنا تَحتَ : 1مثال

 اسم نکره است بر می گردد.که « أشجار» به « ها» اسم نکره          جمله وصفیه )اسمیه( وضمیر 

 

 بِسُرعَةٍ.: ماشینی را در راه دیدم که به سرعت حرکت می کرد. تَسیرُفی الطّریقِ  سیّارةَرَأَیتُ : 2مثال

 که اسم نکره است بر می گردد.« سیّارة » در فعل تسیر به  « هی مستتر » اسم نکره            جمله وصفیه)فعلیه( وضمیر 

 

 

 

 ............... + مضارع                 ماضی استمراری(ماضی   + 2

 می خندید.که در آغوش مادرش  دیدمفی حِضنِ أُمّه     کودکی را  ضحَکُطفالً یَ شاهدتُ-

 
 مضارع................ + مضارع                   مضارع التزامی یا مضارع اخباری-3

 کمک کند.)کمک می کند(ی فی فَهمِ النّصوص .     دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم نصوص ساِعدُنعَن کتابٍ یُ اُفَتّشُ-
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 تست:

 ما لیس فیه جملًة وصفیّةً: یّنعَ -0

 (أُریدُ أرخَصَ سروالٍ تَبیعه فی مَتجَرِک !2اللّهّم إنّی أعوذ بک مِن نَفسٍ التَشبَعُ !                              

 نٍ إلی غُصنٍ آخَرَ !(رأیت العُصفورَ فوقَ شجرةٍ یَقفزُ من ُغص3 (إشتَرَکَ التّالمیذُ فی جَلسَةٍ فیها آآلباءُ و األُمّهات !            3

 عیّن ما لیس فیه مضارع منصوب:-2

 (هوِّنی علیک والتحزنی وتأکّدی بأنّ الفرج قریب !2(إذا جاءک أحدٌ بنبأ فتبیّن قبل أن تقبله تماماً !                     1

 الدّنیا إلّا لنُمتحن حتّی یتبیّن أ نحن من الصابرین !(ما خُلقنا فی 4( لِم لم تُساعدنی علی أن نشجّع األفال علی القراءة والکتابة !      3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می آیند وتغییراتی در ترجمه آنها وهمچنین دراخر فعلها ایجاد می کنند. فعل مضارعحروفی هستند که بر سر  ** حروف جازمه:

در آخر فعل مضارع ایجاد می کنند  تغییراتی(  این حروف چنانچه بر سر فعل مضارع بیایند لـِ )امر –ال)نهی(  _لَم » :  حروف جازمه عبارتند از

 عبارتند از:

 (14و13و7و4و1می شوند.)صیغه های  «ساکن ــ ـ » ختم می شوند ، « ضمّه ــُـ » (صیغه هایی که به حرکت 1

 :لَم + یَکتُبُ      َلم یَکتُبْ / َلم تَکتُبْ  / َلم أکتُبْ / َلم نَکتُبْ مثال

می شود ) به جز دوصیغه جمع مونث  حذف«  نون آخرشان» (  11و11و9و8و5و3و2) صیغه های: ختم می شوند« ن» (صیغه هایی که به حرف 2

 مثال:(که هیچ تغییری در ظاهرشان ایجاد نمی شود. 12و6

 « ( 12و6»کُتبنَ لَم + یَکتُبان    لَم یَکتُبا / لَم تَکتُبا / لَم یَکتُبوا / لَم تَکتُبی .          ) لم + یَکتُبنَ     لَم یَکتُبنَ / لَم تَ

 

العصفور برمی گردد » برنمی گردد وبه اسم معرفه « شجرة» به اسم نکره « یقفز» در این جمله فعل  «4گزینه » پاسخ : -0

:خدایا من از نفسی که جمله وصفیه است.« التشبعُ» اسم نکره ،« نفسٍ: » 1گزینه  بررسی سایر گزینه ها:وجمله وصفیه نیست.

جمله وصفیه است.ارزان ترین شلواری را می خواهم که در « تبیع»اسم نکره،« سروالٍ:»2سیر نمی شود به تو پناه می برم./ گزینه 

جمله وصفیه از نوع اسمیه است.دانش آموزان در جلسه « فیها اآلباء واأُلمّهات » اسم نکره « جلسةٍ:» 3مفازه ات می فروشی.گزینه 

 ای شرکت کردند که پدران ومادران در آن بودند.

 
فعل نهی هستند. اما در گزینه های « التحزنی» فعل امر ، و « هوّنی و تأکّدی » فعلهای  2در گزینه  «2گزینه » پاسخ: -2

 مضارع منصوب هستند.« أن تقبله ، أن نشجّع ، لنمتحن ، حتی یتبین » (فعلهای 4و3و1)

 

 «تَرجَمَة الفعل المضارع » : السادسالدّرس 
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امل .)الی نفی غیرعوهیچ تغییری در آخر فعل ایجاد نمی کندمعنای فعل را منفی می کند  فقط: بر سر فعل مضارع می آید  «الی نفی(» 1             

 است(

 هُم الیَکتُبونَ واجباتهم : انها تکالیفشان را نمی نویسند.) تاثیر در معنا فقط( مثال:

 .) ال  نهی عامل است.(اینکه معنای فعل را عوض می کند ظاهر فعل را هم تغییر می دهدبر سر فعل مضارع می آید عالوه بر «: ال نهی( » 2            

 التَخرُجوا مِنَ الصّفِّ : از کالس خارج نشوید ) تاثیر درلفظ و معنا( مثال:

حروف جازمه  مثل.ودرآخر فعل تغییراتی ایجاد می کنند.تاثیر می گذارنداعراب کلمه بعداز خود این است که در  عاملالزم به ذکر است منظور از-

 وناصبه و حروف جار و.......

 

 

 ]حرف جازمه [« لَم» (نکات مربوط به حرف 0

 تبدیل می کند.«  ماضی نقلی منفی» یا « ماضی ساده منفی» فعل مضارع را به  معنای«  لَم » حرف -1

 : لَم یَکتُبوا : ننوشتند / ننوشته اند        لَم تَکتُبی: ننوشتی / ننوشته ایمثال

هیچ تغییری در آخر « ِلمَ» اشتباه نکنیم.با این توضیح که « ( لِماذا ؛برای چه ؟» ) مخفّف  «لَِم » را با حرف « لَم » حرف -2

 فعل به وجود نمی آورد. مثال:  لَم تَذهَبْ إلی البیت: باعث تغییراتی در فعل شده اشت .:ترجمه: نرفتی / نرفته ای به خانه

 هَبُ إلی البیت: آخر فعل بدون تغییر است.ترجمه: چرا می روی به خانه؟لَِم تَذ              

 

 حرف ال )نهی( ؛]حرف جازمه[» (نکات مربوط به 2

 که: تفاوتمیآیند با این  صیغه فعل مضارع 04حرف ال)نهی ( بر  -

 ترجمه می شودمثال:«  مضارع التزامی» بیایند ، فعل به صورت «  صیغه های مخاطب» الف(هرگاه برسر  

 التَجلِسوا : ننشینید / التَجلِسی : ننشین

 ترجمه می شود.مثال:«  نباید + مضارع التزامی» بیاید  ، فعل به صورت «  غایب ومتکلم» ب(هرگاه بر صیغه های های 

 الیَذهَبوا: نباید بروند  / النَذهَبْ : نباید برویم.

 

 : ی( با ال نف یتفاوت ال)نه
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 ترجمه می شود.«  برای اینکه + مضارع التزامی –تا اینکه   -تا » به صورت « لِـ ناصبه»فعل: ترجمه(از طریق 1                 

 ترجمه می شود.«  باید + مضارع التزامی» به صورت « لـِ جازمه» ولی                                                                       

 می آید.«    بر سر صیغه های غایب ومتکلم« لـِ جازمه »ولی « مضارع می آید،« صیغه04»بر سر « ناصبه لـِ (»2              

ـِ ناصبه (» 3                   ( )علت وقوع فعل دیگری می باشدمیاید و وابسته فعل دیگری است داخل جملهغالبا « ل

 )علت وقوع فعل دیگری نمی باشد( وابسته نیستجمله وبه فعل دیگری  غالبا شروع کننده« لـِ جازمه » ولی     

 به سخن حق گوش فرا دهیم. بایدلِنَستَمِعْ إلی الکَالمِ الحَقِّ.  –مردم را هدایت کند.          تا بُعِثَ النّبیُّ لِیَهدِیَ النّاسَ.:پیامبر مبعوث شد-

ـِ جازمه ] ساکن می شود.«  لـِ جازمه» از  قبل « ثُمّ  –فَ  –َو » اگر حروفی مانند  :1نکته  مثال:بیاید حرکت آن ]ل

ـَ + لِیَعمَلُ    فَلْیَعمَلْ : پس باید انجام دهد.-  فـَ + لِیَنظُروا     فَلْیَنظُروا :پس باید نگاه کنند         ف

 مثال: می باشد.« باید»  بیاید از نوع جازمه وبه معنی« مّ وَ ، َف ، ث» پس از حروف « لـِ» هرگاه حرف  -توجه

 -پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند«.: لْیَعبدوا رَبَّ هذا البَیتِ فَـ» -

 پس باید بنگرد انسان از چه چیزی آفریده شده است.«: لْیَنظُرِ اإلنسانُ ِممَّ خُلِقَفَـ» -

ـْـ» حرکت آمده بود،  «اسم ال دار » :اگرآخر فعلی ساکن بود وبعد از آن یک 2نکته   وبه  از آخر فعل حذف شده« ساکن ـ

 مثال:می گیرد « کسره عارضی ــِـ » جای آن 

 فَلْیَکتُبْ + الطّالبُ واجباتِه    فَلْیَکتُبِ الطّالِبُ واجباتِه.) کسره در فلیکتب عارضی ) موقتی ( می باشد.-

لـِ »بیاید ، حرف « [ ی » ـنا ( ] به جز ضمیر  -کُم .............. –کُما  –کَ  –ـُهم ............  - ـهُما -بر سر ضمایر متّصل ) ـه « حرف لـِ » اکر :3نکته 

 لَنا        -لَکِ           –لَکُم –لَکُنَّ  –لَکَ -لَها                            –لَهُنَّ  –لَهُم  :مثالتبدیل می شود.« لـَ » به « 

 امر ] حرف جازمه [« لـِ » نکات مربوط به حرف  -3

 (می آید. صیغه های غایب ومتکلماین حرف بر سر ) -1

 تبدیل می کنند. مثال:«  باید + مضارع التزامی» رابه  معنای فعل مضارع-2

 لِنَدرُس َجمیعاً: باید همگی درس بخوانیم.-لِیَعلَمْ کُلُّ إنسانٍ .... : هر انسانی باید بداند                  -

 

 «لـِ جازمه » از « لـِ ناصبه »راههای تشخیص 
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 ای زیر استفاده می کنیم:کارهه( به انجام کار از رابیان اجبار والزام )بایددر زبان عربی برای  نکته:

 ها صبر کنیم. در ابتدای جمله: عَلَینا بالصّبر فی الشّدائد.باید درسختی «حرف جّر علی (» 0

 :یَجِبُ َعلَینا أن نَجتَهِدَ فی أعمالِنا.:باید ) واجب است ( در کارهایمان تالش کنیم. عَلی« + فعل یَجِبُ (» 2

 : ِلأجتَهِدْ فی أموری: باید در کارهایم تالش کنم. + فعل مضارع )جازمه(« حرف لـِ امر (» 3

 « ادات شرط  –حروف جازمه »            مضارع مجزوم»   

 ملَ                                                                                             

 نهی )ناهیة(« ال»                  (حروف جازمه )جزم یک فعل                                        

 آمر غایب ومتکلم «لـِ »                                                                « مضارع مجزوم»     

 

 اگر « : إنْ :»  حرف شرط                      ( أدوات شرط )جزم دوفعل                                       

 «ما :هرچه ، هرآنچه » ، « مَن :هرکس » م شرط : اس                                                                                               

 

 

 

 

 [ مثال :لِمَن هذه السیّارة: این ماشین مال کیست. حرف جّر لـِ+ اسم «]ماِل، ازآنِ » به معنای                  « حرف لـِ» -0

 [ مثال :إشتریتُ حَقیبةً لِلسّفَر:چمدانی برای سفر خریدم. حرف جّر لـِ+ اسم]  «برای» به معنای                « حرف لـِ » -2

[ مثال :لَنا مُعَّلمٌ مَشهورٌ فی مدرستنا: معلمی  لـِ + ضمیر یا اسم در ابتدای جمله» حرف جرّ ]  «داشتن » به معنی « لـِ » حرف -3

 مشهور در مدرسه مان داریم.

 رع منصوب [لـِ + فعل مضا» حرف ناصبه « ] برای اینکه + مضارع التزامی –تااینکه  –تا » به معنای              « حرف لـِ  -4

 بخرم.باتری تلفن همراه  تاذَهَبتُ إالی السّوق ِلأشترِیَ بطّاریةَ الجَوّالِ: به بازار رفتم -

 لـِ + فعل مضارع مجزوم [» حرف جازمه « ] باید + مضارع التزامی » به معنای               « حرف لـِ » -5

 .توکل کنیمبه خدا  ایدلِنَتَوَکّلْ عَلی اهللِ.:ب-

 

 « :لـِ» نی  حرف امع» 
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 تست:

 یُمکن أن یکون للنّهی :« ال » عَیِّن -0

 (التُظهرُ رأیک ما ُدمتَ لستَ مُطمئنّاً به !2(التُحاوِلنَ إلّا لِتهذیب أنفسکنّ وتقدّم أوالدکّن !                      1

 (یا بنتی ، لماذا ال تَسعَینَ فی سبیل تربیة ولدک األخالقیّة !4وهدٍف !                     (هو الیکونُ کاّلذین َیَتَکلّمونَ دونَ وقتٍ 3

 جازمةً :« ال» عَیِن -2

 (اُسافرُ إلی ذلک البلد ِلاُفَتَّش عن موضوعٍ مهمٍّ !2(لِیَعتَمِدِ المؤمن علی نفسه والیَعَتمِدِ اآلخرین !                    1

 (جئنا إلیکم لِتقدیمِ هدایاکم فی المُسابقة !4اء لتؤمنوا به وبرسوله !                              أرسل اهلل األنبی(3

 ناصبةً :« ال » عَیّن -3

 ! ( نحن نتناول الرّمان لِتَکوین الکریات الحمراء فی بدننا2(المسلمات لِیُواجهنَ حقائق الحیاة المرّة بالتّفاؤل !                          1

 (إنّ اإلمتحانات تُساعدُ الطّلّاب لِتعلّم دروسهم فَلْیَعلَموا ذلک !4(یا بناتی ؛کَلّمنَ الفائزات فی المسابقة لِتفهَمنَ سرّ نجاحهنّ !              3

 :عیّن الصّحیح عَن ترجمة األفعال-4

 وکل کنند.(فَلْیَتَوَکّلْ :پس باید ت2(لَم یَعلَموا : نمی دانند                    1

 (التَیأسْ : نا امید نمی شوی .4(لِتَتَکَلّموا : باید صحبت کنید .           3

 ناهیةً :« ال » عَیّن  -5

 (إنْ التَصبِرْ َعلَی مَرارةِ الدّنیا التُفلحْ !2(مَنْ الیُقَصّرْ مُناُه فی الدّنیا الیَفُزْ !                       1

 (قالَ صدیقی لی : التَعتَمِدْ عَلی غیرکَ فی الحیاة !4العاقلُ إّلا لِرِضَی اهلل !                  (الیُحاولُ اإلنسانُ 3

 عَیّم ما لیس فیه مضارع مجزوم :-6

 اً !(لتحصل علی مکانةٍ رفیعةٍ فی المُجتمع یجب أن تکون صابر2(إنّی لم أتعوّد علی الفشل فی حیاتی !                                  1

 (التقنطوا من رحمة اهلل فإنّه غفورٌ رحیمٌ !4(انعتبر بتجارب اآلخرین فی حیاتنا !                                    3

 پاسخ تشریحی :

 

 

 

 

 

 

 

»  1صورت سوال گزینه ای را می خواهد که نهی باشد منظور این است )فعل نهی را پیدا کن(در گزینه    «0گزینه » -0

جهت اینکه صیغه جمع مونث است وهیگاه تغییر نمی کند باید از سیاق متن متوجه شویم فعل نهی است یا به « التُحاولن

کور فعل مذ« کنّ »نه.ترجمه: تالش نکنید مگر برای پاک کردن خودتان وپیشرفت فرزندانتان.وبا توجه به ترجمه و وجود ضمیر 

دقت کنید می بینید که تغییری ندارند « التُظهرُ ، والیکونُ » فعلهای اگر به آخر  3و 2:گزینه  بررسی سایر گزینه هانهی است..

فعل نفی است ،ضمن « التسعین» میتوان فهمید که « لماذا » از  4نمی باشد (. / گزینه  -پس فعل نفی هستند)آشکار نمی کنی

م چرا در راه تربیت اخالقی پسرت .ای دخترک« التَسعَی » از پایانش حذف نشده است نهی این فعل می شود « ن» اینکه حرف 

 تالش نمی کنی ؟
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اول جمله بر سر فعل مضارع آمده وبا توجه به « لـِ»  1نهی می باشد.در گزینه « ال »  جازمه همان « ال » منظور    «0گزینه» -2

زینه در گبررسی گزینه ها :از نوع جازمه است.ترجمه باید انسان به خودش اعتماد کند ونباید به دیگران اعتماد کند./    « ال»معنا 

می دهد.ترجمه :به آن کشور سفر می کنم تا « تا ، تاا اینکه » وقوع فعل را بیان می کند ومعنی  وسط جمله آمده و علت« لـِ»  2

می دهد./ « تا ، تاا اینکه » وسط جمله آمده و علت وقوع فعل را بیان می کند ومعنی « لـِ» 3موضوع مهمی را جستجو کنم./گزینه 

 دیم : جار ومجرور(اسم است پس لـِ حرف جرّ است )لِتق« تقدیم »  4گزینه 

 

امده وعلت وقوع فعل را بیان می کند الم « کلّمنَ » چون در وسط جمله آمده وبعد از فعل دیگری « لِتَفهَمنَ »    «3گزینه » -3

بر است خ« لِیُواجهنَ » چون فعل – 1:گزینه بررسی سایر گزینه ها«    تا ، تااینکه ، برای اینکه» تعلیل یا ناصبه استبه معنی 

حرف « لـِ» مصدر است ومصادر اسم اند بنابراین « تکوین » -2می باشد./ گزینه « باید » امر وبه معنای « لِ» برای المسلمات پس 

« وَ یا َف وبا ُثمّ » حرف جرّ است.فَلْیَعلَموا : المی که بعد از « لِ» مصدر است ومصادر اسم اند پس « تعلّم » -4جرّ است./ گزینه 

 جازمه )امر ( است ومعنای باید می دهد. فَلیعلموا: باید بدانند.بیاید 

 

لَم – 1گزینه  بررسی سایر گزینه ها:آمده حتما معنای باید می دهد وامر است.    « فَ» بعد از « لـِ» چون    « 2گزینه » -4

لِتَتَکَلّموا : چون الم بر صیغه مخاطب آمده است نمی  -3یَعلَموا : ماضی منفی وماضی نقلی منفی : ندانستند ، ندانسته اند./ گزینه 

ال از نوع « التیأس»  -4معنی می شود .لِتَتَکَلّموا :تا صحبت کنید. / گزینه « تا ، تا اینکه » داشته باشد بلکه « باید» تواند معنای 

 صحیح است.« نا امید شو » نهی است زیراآخر فعل ساکن است.پس 

 

 سایر گزینه هادر « ال» ال ازنوع نهی است زیرا آخر فعل ساکن است التعتمد: اعتماد نکن .ولی « التعتمد »         «4 گزینه» -5

به ترتیب به « یُقَصّرْ ، تَصبرْ ، تُفلحْ» ( فعل های 2و  1از نوع ال نفی هستند .ضمنًا در گزینه های ) « الیقصّرْ ، التصبرْ ،والیحاول » 

 قبل از خود.« ال» آخرش ساکن شده است نه به خاطر حرف « مَنْ و إنْ» خاطر ادات شرط 

 

تا ، برای » از ادوات ناصبه است نه جازمه ومعنای « لتحصل»در « لـِ» در این گزینه با توجه معنای عبارت         «2گزینه » -6

لَم از -1گزینه  بررسی سایر گزینه ها:«    می دهد) برای اینکه منزلت واالیی در جامعه بدست آوری ، باید شکیبا باشی« اینکه 

» ازادوات جازمه )الم امر ( است. ومعنای « لنعتبر » در « لـِ» با توجه به معنای عبارت  – 3نه گزی« / لم أتعوّد» ادوات جازمه است

از آخر فعل مضارع متوجه می « ن» با توجه به حذف -4دارد.)باید در زندگیمان از تجربه های دیگران عبرت بگیریم. / گزینه « باید

 مه است.ناهیه وازادوات جاز« التقنطوا » در « ال» شویم که 
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ونقشها واحکام جدیدی به آنها   بودن را ازآنها می گیرند« خبر » و« مبتدا » حکم اسمیه می آیند و  جملهبه مجموعه عواملی که بر سر  ** نواسخ :

 می دهند.

                            (            ( 

 

                                                                               

  دوازدهم آشنا می شوید. در پایه 3و 2با مورد -

 با عالمت« اسم خود» را بدون اینکه تغییر دهند « مبتدا » و  سرجمله اسمیه وارد می شوند:افعالی هستند که بر  «افعال ناقصه» -

 ـَــً / ـَینِ / ـِینَ ( می گرداند .« ) منصوب » وعالمت آن را « خبر »  / ـونَ ( و مرفوع ) ـُـٌـ / ـانِ»  

 « داشت–است  –بود »             « کانَ » -1                                                                

 « گردید شد،»            «صارَ » -2                    «افعال ناقصه عبارتند از :»         

 « شد ، گردید »            « حَأصبَ»-3                                                                

 « نیست »         «    یسَلَ »-4                                                               

 

 

 ناجحاً: خبر کان ومنصوب [. ] الطّالبُ : اسم کان ومرفوع / اجحاًن الطّالبُ الطّالبُ ناجحٌ        کانَ + الطّالبُ ناجحٌ = کانَ- مثال:

 ) الطالبون : اسم کان ومرفوع به واو / مُجتهدین : خب کان منصوب به ی (  مُجتَهدینَ الطالبونَکانَ «  =  الطالبونَ مُجتَهدونَ » کانَ +  -

 به سه شکل دیده می شود:« فاعل ونائب فاعل » ااسم افعال ناقصه مانند -

 

 إسم ظاهر: لَیست الطّالبةُ مُجتهدةً.: ) الطّالبة: إسم لیس / مجتهدةً: خبر لیس (-1                                                      

 ) ضمیر بارز تم :اسم أصبح / إخواناً : خبر أصبح (ضمیر بارز : أصبَحتُـم إخواناً : -2                     «إسم أفعال ناقصه »         

 ضمیر مستتر : کُنْ مؤدّباً: )ضمیر مستتر أنت: اسم کان / مؤدّباً : خبر کان (-3                                                      

 

 

 «مَعانِی األفعال النّاقصة » : الدّرس السّابع

 

 الی نفی جنس-3 حروف مشبّهة بالفعل                      -2   افعال ناقصه                           -1

 «: نواسخ عبارتند از » 
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 خبر أفعال ناقصه: خبر افعال ناقصه در جمالت به سه شکل دیده می شود؛ با عالمت منصوب ] ـَــًـ  / ـَینِ / ـِینَ [-2

 

 )تک اسمی ( :کانَ الطّالبُ مُجتهدینَ. ) مجتهدین: خبر کان)مفرد( خبر مفرد:-0                                                 

 : کان یأمرُ أهله بالصّالة . )یأمرُ : خبر کان )جمله(خبر جمله-2              « انواع خبر افعال ناقصه»    

 )فی البیت : خبر کان ) شبه جمله (لیَس الطّفلُ فی البیتِ. : شبه جمله -3                                                

                                                                             

 إسم نکره باشد-1          :   ن مقدم می شودخبر فعل ناقصه بر إسم آ «  شرط 2» به  نکته :

 خبر شبه جمله باشد) منظور از شبه جمله)ظرف ویا جارومجرور(-2                                                                                                

 لَیسَ لِلفِرارِ مَجالٌ      ) للفرار : خبر مقدم لیس)شبه جمله( / مَجالٌ : اسم مؤخر لیس ( مثال:

 یَکُن عَلَی المنضدة دفترٌ لکتابة الدّرس      ) علی المنضدة: خبر مقدم کان  / دفتر : إسم مؤخر کان ( لَم-    

فعل ناقصه را به بیاوریم .کافی است « أفعال ناقصه » شروع شده باشد وما بخواهیم بر سر آن جمله «  ضمیر منفصل» اگر جمله ای با  نکته:

 مثال:صورت منصوب می آوریم . وخبر را به صیغه همان ضمیر ببریم

 صِرتَ  أسوَةً لِزُمالئک .) ضمیر بارز تَ : اسم صار / أسوة : خبر صار («   =    أنتَ أُسوَةٌ لِزُمَالئک » صارَ + -

 

 کُنتُ ناجحاً . ) ضمیر بارز تُ : اسم کان / ناجحاً : خبر کان («     أنا ناجحٌ » کانَ + - 

 ونه معلوم ومجهول  – 2نه الزم اند ونه متعدی و -1افعال ناقصه نکته:

 

 

 

 توضیحات تکمیلی در خصوص صرف أفعال ناقصه:

 التَکُنْ و ............ –کُْن  -یکونُ -کانَ         (-امر–مضارع  –)ماضی در تمامی موارد صرف می شود؛  «کان» فعل -1

 یُصبِحُ (–یصیرُ / أصبَحَ –صیغه (صرف می شوند ؛ ) صارَ  14در « )  ماضی ومضارع» فقط به شکل  «صارو أصبح » فعلهای -2

 لَسنا (–............ لَستُ لَیسوا ......–لَیسا  –صیغه( صرف می شود.)لَیسَ  14)در  «ماضی » فقط به شکل  «لیس» فعل ناقصه -3
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 :تست

 عَیّن الخَطَأ عَنِ األفعال الناقصة:-0

 (سَتُصبیحینَ بینَ طالباتِ الصفِّ تلمیذةً مثالیّةً !2ائقٌ لَیسَت من کانت له أموالٌ کثیرةُ !                      لّ(ال1

 المسلمان مُتَقَدّمینِ فی اکتسابِ الدّرجاتِ الرّفیعةِ !(أصبح 4(کان اولئک الطّلّابُ یُطالعونَ الصّحیفةَ کُلّ یومٍ !            3

 

 

 «معنای افعال ناقصه » 

 می باشند.مثال:«  گردید –شد » به معنای                «صار و أصبح» -1

 شد )گردید(التّلمیذةُ فی دروسها ناجحةً : دانش آموز در درسهایش موفق صارَت -

 می شود) می گردد(الحدیقةُ مُخضرّةً فی فصلِ الرّبیعِ: باغ در فصل بهار سرسبز  تُصبِحُ-

 

 می باشد .مثال: «نیست » : به معنای                      «لَیسَ » -2

 .نیستالکاذِبُ مُحتَرَماً عنَد النّاسِ .: دروغگو نزد مرد مورد احترام  لَیسَ

 

 

 

 بود.کانَ الطّالبُ نَشیطاً : دانش اموز فعال           «بود» به معنای -0

 است.کان اهللُ علیمًا : خداوند دانا         «است» به معنای -2

 می نوشتند.کانوا یکتبون رسائلَ : نامه هایی        ] کان + مضارع = ماضی استمراری [ -3

لُ )قد(لَعبوا فی ساحة المدرسة:کودکان درحیاط کانَ األطفا           ] کان + )قد( + ماضی = ماضی بعید [-4

 ) آمدن قد ( الزامی نیست. بازی کرده بودند.مدرسه 

 مداشت: کانَ لی کتابُ مُفیدٌ: کتاب سودمندی إسم / ضمیر [« + عندَ ، لـِ » ] کانَ +  «داشت » به معنای -5 

 داشتم.کاَن عندی کتابٌ مفیٌد : کتاب سودمندی -   

 

 «کانَ معانی » 
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 عَیّن الفعل یَدُلّ علی اإلستمرار :-2

 (من البدایة کان الناسُ قد إختلفوا لوناً لسانًا !2نفَعُ الناس !                    إن یَکُن لسانَکَ صادقًا تَ(1

 (إنّک سعیٌد إن تشعر باللذّة من نجاح اآلخرینَ !4      (إن کُنّا نجتهد کنّا ننجح فی أمورنا !             3

 «بالکرة علی الشّاطئ و بعَد اللّعبّ .................. نَشیطیَن !  .........کان األطفالٌ ..........»  عَیّن الصّحیح لِلفَراغَین :-3

 صاروا   -(یَلعَبونَ 4صاروا            –(یَلعَبانِ 3صارَت              –(یَلعَبونَ 2صارَ           –یَلعَبُ  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** النَّجاحُ مَعَکُم** 

صورت سوال به این مفهوم است که یکی از فعل های ناقصه در گزینه ها غلط است )یا از نظر جنس     «0گزینه » پاسخ:-0

 با جمله مرتبط نیست یا صیغه آن با اسمش تناسب ندارد( 

حیح ص« لیس» به آن برمی گردد ولی با آن تناسب صیغه ای ندارد و « لیست » مفرد مذکراست وفعل « اللّائق»  1در گزینه 

ذًة تلمی» می باشد که صیغه مفرد مونث مخاطب است وخبرش « أصبح » اسم « ستصبحین» در « یـِ : »2شد.گزینه ها می با

خبرکان وجمله فعلیه می باشد وبا « یطالعون » اسم کان و« راولئک الطالب : » 3می باشد که باهم تناسب دارند.گزینه « 

خبر أصبح ومنصوب به « متقدمَینِ» بح ومرفوع به الف) اسم مثنی ( ، اسم أص« المسلمان : »  4هم تناسب دارند./ گزینه 

 است و صحیح می باشد.« یـِ»

 

هر دو این ساختار را « کّنا ننجح» ، « کُنّا نجتهد» ] کان + مضارع = ماضی استمراری [:  «3گزینه :» پاسخ -2

 بررسی سایر گزینه ها:دارند.ترجمه: اگر تالش می کردیم در کارهایمان موفق می شدیم.  

هم « ینفع» هدشرطیه آمده ، پس معنای مضارع التزامی می د« إن » فعل مضارع ناقصی است که بعد از « یکن:» 1گزینه 

کان + : » 2چواب شرط معنای مضارع اخباری می دهد.ترجمه: اگر زبانت راستگو باشد ، به مردم سود می رسانی./ گزینه 

فعل مضارعی است که « تشعر:»  4گزینه « / کان قد اختلفوا: متفاوت بودند.»معنای ماضی بعید می دهد؛ « )قد( + ماضی

 « .إن تشعر باللذّة: اگر احساس لذت کنی» مضارع التزامی می دهد ؛ شرطیه آمده ومعنای « إن » بعد از

 

توجه داشته باشید که هرگاه فعل وسط جمله باید با اسم قبل از خود مطابقت کند واین تنها در گزینه   «4گزینه »  -3

 ( رعایت شده است.4)

/ در جای خالی  - 3و1صورت جمع بیاید رد گزینه های جمع مکسر عاقل است و فعل مورد نظر باید به « األطفال» کلمه 

 / .  2و1برمی گردد.رد گزینه های « أطفال» دوم هم فعل باید به صورت جمع ومذکر بیاید ،زیرا به کلمه 
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