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 به نام آن كه جان را فكرت آموخت         چراغ دل به نور جان برافروخت

 خدا را شاكرم كه به من توفيق داد تا بتوانم در عرصه تعليم وتربيت گام بردارم.

 سواالت کنکور يبودهج بند  
 سوال 3: يبه عرب يترجمه از فارس - ب سوال        5: يبه فارس يترجمه از عرب -  الف          طه رتجمهي ح -1

 سؤال 2ل: يتشک-سؤال          ج 3ب: يه و تركيتجز   -سؤال        ب 4متن:  فهم -الف                          طه ردک مطلبي ح  -2  

شتر در يه اول بيت است، گرچه مطالب پايز حائز اهميه اول ني( نکات مربوط به پا3( و )2)يد بر عربيسؤال با تاك 8 :قواعد-3

 شود. يب مطرح ميه و تركيسؤاالت تجز

 يبا نکات ترجمه ا ييرد آشنايد مد نظر قرار گيب بايدر مورد ترجمه و تعر يسراسرآن چه در سؤاالت كنکور :بي رتجمه و تعر .1

 ن گونه سؤاالت است. يپاسخ دادن به ا يو نحوه 

ه و جار و مجرور يص فعل، فاعل، مفعول به، مبتدا، خبر، مضاف اليم. تشخيكن ييجمله را شناسا ياصل ياجزا:رتجمه ياصول کل  .2

اچندكلمه) اسم و يک يكردندترجمه شده باشد.حذفيجمله با يكند.تمام اجزا يم ياديزدرست كمک  ينه يافتن گزيبه 

ز در يمورد ن يست، اضافه كردن بيز نيست.همان گونه كه حذف كردن واژه در ترجمه جايزنيفعل و حرف( در ترجمه جا

نه به شمار نرود..اصوال در ين گزيق تريح باشد اما دقيصح ياز لحاظ مفهوم كل ينه ايباشد.ممکن است گز يترجمه مجاز نم

ژه يبه و يست با نکات ترجمه ايبا ينه مين زميآن هستند. لذا در ا يل دهنده ياسم، فعل و حرف اركان تشک يهر جمله ا

 است يضرور يي نکات مهم عربنه مطالعه جزوهين زميم. در ايآشنا شو يلينکات اسم و فعل و چند نکته تکم

:  پيشنهاد مي كنيم عبارت داده شده را حداقل به دو قسمت تقسيم نموده و سپس با خواندن قسمت ت رتجمهروش پاسخ دادن هب سؤاال

اول و در نظر گرفتن نکات ترجمه اي موجود در آن به حذف گزينه اقدام كنيم و سپس به سراغ قسمت دوم رفته و به همان 

 ترتيب به گزينه درست برسيم.

شما سروران باعث كامل تر وبهتر شدن صميمانهردد عاري ازنقايص ومعايب نمي باشد.لذاهمکاريكه تاليف مي گ اير مجموعهه

 )arabic_maghsodi@yahoo.com()ايميل09133555776تلفن تماسگردد  .) اين مجموعه مي
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 :به نمونه هایی ازعنوان سواالت کنکور توجه کنید

 (1390فعل شرط وجواب شرط نباشد. )كنکور تجربي «في محل جزم ليسن الماضي  عيّ»منظور از

 ماضي است.« ن فعل الشرط مجزوم محالًعيّ»منظور از

 مفعول فيه است.« ما يبينُ زمان ، مکان وقوع الفعل»منظوراز 

 مفعول مطلق نوعي است.« ا يبين كيفية وقوع الفعلم»منظور از               مفعول مطلق نوعي است.« بيان نوع فعل»منظور از 

 مفعول مطلق تأكيدي است.« ما جاء لرفع الشک و الترديد»يا « ما يؤكدُ علي معني الفعل»منظور از 

 ...)دنبال مفعول مطلق تاكيدي مي گرديم(نشکُّ في تأليف المعلّم،نقول المّمنظور

 (1391.)كنکور رياضي مفعول مطلق تأكيدي است« الفعل فقطعين ما فيه اهتمام وعناية علي وقوع  »منظور از 

 (1390تمييز نباشد.)كنکورزبان« عين العبارة التي التحتاج لرفع ابهام»منظور از 

 الي نفي جنس است. زيرا جز نواسخ است.« ال الناسخه»منظور از 

 النفي جنس يا ال نهي است.« عين العاملةً»منظور از 

  نهي است. زيرا فعل را مجزوم مي كند.ال« الالجازمة»منظور از 

 ( 1390واو قسم است.)كنکور هنر « عين الواو من الحروف الجارة»منظور از

 (90)كنکور تجربي  النفي ويا ال عطف است.« عين الغيرعامل»منظور از 

 انواع من رجوع شود(  منْ شرطيه است.)به« مَن عاملة»منظور از 

 ماي شرطيه است.« منظور از ما الجازمة»     .شرطيه است. چون فعل را مجزوم مي كندماي « عين ما عاملةً»منظور از 

 ماي نفي است.« ما الحرفيه»منظور از 

 منْ و ماي موصولي است.به انواع من و ما رجوع شود.« ن ما معرفةً عيّ»يا «ن من معرفةًعيّ»منظور از 

 جربيت90استفهام وشرط است. كنکور « نکرهن من عيّ»منظور از 

 (90است .)كنکور تجربي  و...فاعل ،نائب فاعل  « ن صاحب الحال مرفوعاً عيّ»منظور از 

 حال است.« هيأت و حالت»منظور از 

 منظور از اسلوب الحال: قاعده ويا ساختار حال است.

 فاعل باشد.  يعني ذوالحال،« عين ما يبينُ هيئة الفاعل»منظور از 

 حال است....« ن كيفية الفاعل و ما يبيّ»منظور از      يعني ذو الحال، مفعول باشد.« مفعولعين ما يبينُ هيئة ال»منظور از 

 حروف مشبهه و الي نفي جنس است.« حروف ناسخة»منظور از 

 افعال ناقصه، حروف مشبهه و الي نفي جنس است.« نواسخ»منظوراز 

 و...دارد. ء نقش فاعل ومفعولاستثنا« ما حُذف فيه المستثني منه»منظور از 

 مستثني منه محذوف است« المستثني مرفوعاً نعيّ»منظور از 
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 مفعول مطلق تاكيدي است.« تاكيد علي وقوع الفعل» يا « رفع شک از وقوع فعل»منظور از 

 (1391نقش منصوبي اسم منقوص است.)كنکور زبان « ن عالمة  االعراب الظاهرية في المنقوصعيّ»منظور از

 ت است.، صف«نعت»منظور از 

 تجربي90 ،اعداد اصلي است.)از ثالثة به بعد(«عين العدد غير صفة »يا« ن العدد يحتاج لرفع االبهامعيّ»منظور از *

 ، قواعد منادا است.«اسلوب المنادي»منظور از 

 .، تبديل جمله از معلوم به مجهول است «مبني للمجهول»منظور از 

 ( لن يستغني90مضارع منصوب است.)كنکور تجربي « رة ن المعتل منصوباً بفتحة الظاهعيّ»منظور از

 جمله فعليه واسميه است.« ن خبر جملةً عيّ»منظور از 

 توجه شودمخاطب وغايب :به فعل وضميرن ما ال يمکن أن يکون مناديعيّمنظور

 منظورعيّن الفتحة ليست عالمة للنّصب :غيرمنصرف

 نصوب نباشدعالمة أعرابه غير تقديرية :م« القاضي»منظورعيّن 

 جمله وصفيه(به اسم نکره وجمله بعد از آن توجه شود(ن النعت جملةً عيّمنظور

 كه تمييز داشته باشد :جمله وصفيه اي92منظورعيّن جملة وصفية فيها ما يرفع االبهام : 

 وجواب شرط)ماضي يامضارع باشد( :فعل شرطعيّن العبارة التي لها معني المضارعمنظور

 مفعولي توجه شود(2فيه مفعول به ثان)به فعلهاي  منظورعيّن ما ليس

 )به فعل متعدي توجه شود(ن الفعل الذّي يمکن أن يبني للمجهولعيّمنظور

 )اسم الي نفي جنس(مبنيّة علي الفتح« تلميذ»عيّن كلمةمنظور

 )مناداي علم(مبنية علي الضم« طالب»عيّن كلمةمنظور

 جمله وصفيه تابع موصوف مرفوع( -خبر الي نفي جنس-خبر حروف مشبهه-دا)خبر مبت92ن جملة في محلّ الرفع :منظورعيّ

  منظورعيّن الخبر شبه جملة)جارومجروريا ظرف باشد(

 باشد(ن)جارومجروريا ظرف 93وزبان93منظورعيّن الخبر ليس مقدّماً: تجربي

 ناقص(–اجوف –)مثال عيّن ما فيه ثالثةأفعال معتلّة من نوع واحدمنظور

 )در يک گزينه فعلهاي معتل ازيک نوع باشند(فيه أفعال معتّلة من نوع واحد  عيّن مامنظور

 ي(ن يرضَأ–ي ان ينسَ–ي ان يخشَ-ييرضَ-ييهدِ-و)فعل ناقص ماننديدعُن الفعل ال تظهر عالمة اإلعراب في آخره عيّمنظور
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 جدول وسعت ومحتواي عربي عمومي
      

 راه شناخت اسم -1 اسم 1

 تعدادوجنس -2

 مجرورات 8

 ــِـٍـ  ي

 مجرور به حرف جر -1

 مضاف اليه -2

 معطوف( -توابع)نعت -3

 اسم اشاره –موصول  -ضمير -3 اسم 2

 مبني -معرب -4

 معرفه ونكره -5

 منصرف وغيرمنصرف -6

 جامد ومشتق-7

 صحيح االخر -منقوص –مقصور -8

 (انواع من وما)عامل وغير عامل-9

 مرفوعات 9

 ــُــٌ

 مثني الف

ع جمواو

 مذكرسالم

 

 فاعل وانواع آن -1

 مبتدا-2

 نائب فاعل وانواع آن -3

 اسم افعال ناقصه وانواع آن -4

 خبر حروف مشبه بالفعل وانواع آن-5

 خبر الي نفي جنس -6

 ت(نع–توابع)معطوف -7

 ت مجزوما 

 )فعل

 مضارع(

 جمله شرطيه -1

 مجزوم كردن معتالت -2     

 تعريف ونشانه فعل-1 فعل 3

 ثي مجرد ومزيد،ثال-2

 معرب ومبني-3

 جايگاه فعل نسبت به فاعل-4

 الزم ومتعدي--5

 فعل مضارع ازنظر اعراب -6

 مجزوم( -منصوب-)مرفوع

 معلوم ومجهول  -7

 معتل وانواع آن –صحيح  -8

 

 ت منصوبا 10

 ــَــً

 مثني ي

ي جمع 

 مذكر

جمع  اتِ اتٍ

 مونث سالم

 مفعول به -1

 مفعول فيه -2

 وانواع آن)تاكيدي ونوعي يابياني(مفعول مطلق  -3

 خبر افعال ناقصه -4

 اسم الي نفي جنس -5

 اسم حروف مشبهه بالفعل -6

 حال  -7

 تمييز  -8

 منادا وانواع آن -9

 استثناء -10

 انواع حروف)عامل وغير عامل( حرف 4 نعت( –توابع)معطوف -11

 صاراصبح ،مادام، -ليس -افعال ناقصه)كان-1 نواسخ 11

 حروف مشبه بالفعل)إنّ،انّ،ليت ،لعلّ،لكنّ،كانّ( -2

 الي نفي جنس-3

اعراب  5

 وبناء

 محلي(-تقديري-انواع عالمات اعراب)ظاهري

 نقش عدد-معناي عدد عدد 12 فعليه واسميه انواع جمله 6
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کات مهم   جمهرتن
 زمان فعل: 

 امر)مخاطب(-مضارع)اخباری، التزامی، مستقبل(       ج -ماضی )ساده، نقلی، بعید، استمراری(       ب -الف

 :فعل ماضی--1

 الف( فارسی: نوشتم   نوشتی   نوشت ....         :ماضی ساده-الف

 ( منفی: ماکتَبَ، ماکتَبا، ماکتَبُوا2( مثبت: کتَبَ، کتَبا، کتَبُوا               )1ب ( عربی: )                            

 .تشویق نموداسالم مسلمانان را به تفکر و یادگیری           المسلمینَ علی التفکِّر و التعّلمِ:         شَجَّعَ مثال :      االسالمُ

 ( معادل ماضی ساده منفی است. اما اکثر اوقات معادل ماضی نقلی منفی می باشد.لم + فعل مضارعات )گاهی اوقتذکر:

 : ننوشت ) ماضی ساده(، ننوشته است)ماضی نقلی(.لم یَکتُب

نکته مهم:فعل ماضی ساده اگر شرط یا جواب باشد به صورت مضارع ترجمه می شود واعراب آن محال 

 مجزوم است

 . نیکی می کنیدقطعا  به خود  نیکی کنیدالَ نفُسکم                                            اگر  نتُماُحس أحسنتُمإن 

 . می افتد، در آن  چاهی بکند(                  هر کس برای برادرش درس هفتم 2فیها : )عربی  وَقَعَبئرا الخیه  حَفَرَمن 

 : ماضی نقلی--ب

 وشته ای نوشته است ...الف ( فارسی : نوشته ام ن

 ( منفی : لم یَکتبْ    لم یکتبا   لم یکتبوا                            2( مثبت : قد کتَبَ     قد کَتَبا     قد کتَبوا                )1ب( عربی : )

 . سفر کرده استمناطق مختلف برای شکار حیوانات به         الی المناطقِ المختلفةِ لصید لحیوانات :      قد سافرَ: مثال 

 . کشف نکرده استانسان از رازههای این سنت ها جز اندکی را     ا قلیالً منها :  االنسانُ من اسرار هذه ا لسنن الّ  لم یکتشف  

 )انسان از رازهای این سنت ها فقط اندکی ازآن  را کشف کرده است(

 باشد:با فعل مضارع به کاررود به معنای)گاهی (می  قد*اگر

 (گاهی چیز)چیزی( ضرر می رساند در حالی که امید به سود از آن داری . 6درس  3قد یَضرُ الشیءُ ترجونفعَه )عربی     
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    ماضی بعید-ج

 الف (فارسی :        نوشته بودم    نوشته بودی     نوشته بود ...  

 انوا قد کتبوا...        قد کان ذهب( مثبت : کان قد کتبَ       کانا قد کتبا       ک1ب( عربی :   )

 (منفی : ما کان قد کتبَ     ما کانا قد کتبا    ما کانوا قد کتبوا    ما کان ذهبَ    لم یکن ذهبَ      کان ماذهب2َ)             

 : ماضی بعید بدون )قد ( نیز به کار می رود .    مثال : تذکر-

 منزلةً عالیةً فی العلومِ المختلفةِ : قد بَلَغُوالمسلمونَ ا کانَ حینما دخلَ العلمُ اوروبا      

  رسیده بودندوقتی علم وارد اروپا شد ، مسلمانان به جایگاه واالیی در دانش های مختلف      

 ایستاده بود -معنایی معادل ماضی بعید دارد       مثال:کانَ واقفاً اسم فاعل:گاهی فعل کان به همراه تذکر 

 ی توان اسم فاعل رابه شکل صفت فاعلی فارسی  ترجمه کردگاهی نیز م

 کنتُ قد صمتُ  روزه گرفته بودم  –روزه دار بودم  –مثال: کنتُ صائماً   

 الف ( فارسی : می نوشتم   می نوشتی می نوشت ...           ماضی استمراری-د

 (منفی : ما کان یکتبُ   ما کانا یکتبان  ما کانوا یکتبون 2)       یکتبُ    کانا یکتبانِ   کانوا یَکتبون  (مثبت:کان1ب ( عربی :  )

 : ماضی استمراری منفی را به صورت )کان الیکتبُ ( و )لم یَکن یکتبُ ( نیز به کار می برند .  مثال : تذکر-*

 . ی دادندگوش مدانش آموزان به قرآن           الی القرانِ :        یَستم عُونالطالبُ  کانَ          

 (3درس 3یغوصَ فی البحرِ اکثرَ من عشرینَ متراً :)عربی  اَن ال یستطیعُاالنسانُ فی الماضی  کانَ         

 بیش از بیست متر در دریا شنا کند نمی توانستانسان در گذشته          

 مطابقت می کنند: تذکر:اگر فعل مضارع یا ماضی بدون فاصله بعداز فعل کان بیایندازنظرصیغه بافعل کان*

 کنتم تذهبون)می رفتید( -کنتم ذهبتم)رفته بودید(  

 :گاهی مواقع فعل کان درابتدای جمله یا یکی ازگزینه ها آمده وبقیه فعلها با واو ربط داده می شوند:تذکر-*

 : 29سوال 1390کنکور ریاضی 

 یظهر یوماً،:ومی ترسیدم روزی آشکار گردد واخاف -2 کنت ابتعدعن الکذب دائماً،:همیشه از دروغ دوری می کردم  -1

گاهی مشاهده می کنیم که فعل ماضی ساده یا نقلی به صورت ماضی  بعید یا ساده و مضارع به صورت ماضی  :تذکر-*

استمراری ترجمه می شوند. بدانیم در این حالت ها قبل از فعل ماضی یا مضارع یک فعل ماضی به کاررفته است که مثل)کان( 

 می باشد.ماضی 
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 ( = ماضی بعید یا ساده   باشد ماضی + ماضی)جمله وصفیه-الف  

 ماضی + مضارع = ماضی استمراری    -ب  

 (            قد رأیتُه :جمله وصفیه)نعت( محالً منصوب5درس 2فی مکتبةِ المدرسة.)عربی قد رأیتُهکتاباً  اشتریتُمثال: 

 ()دیدمدیده بودمرسه که آن را در کتابخانه مد خریدمکتابی را   

 یدعو:جمله وصفیه)نعت( محالً منصوب                       (   5درس  2إلی الصِّدقِ)عربی  نییَدعو نِداءً سمعتُ  

 فرا می خواندکه مرا به صداقت  شنیدمندایی را        

  خالصه فعل ماضی-***     

 .نوشته استنقلی    قد + ماضی = قد کتَبَ =  -2            = نوشتساده)بدون پیشوند(:کتَبَ  -1    

     ننوشته استلم + مضارع = لم)لمّا( یکتُب =  -3    

 .نوشته بودبعید = کان + )قد( + ماضی = کان قد کتَبَ =  -4  

 .خوانده بودرا دیدم که نمازش را  دانش آموزیصالتَه  =       ادّی تلمیذاًماضی + ماضی = رأیتُ  -5    

 .= می نوشتاستمراری = کان + مضارع = کان یکتُبُ -6    

 .می نوشترا دیدم که درسش را  دانش آموزیدرسَه   :     یکتُبُ  تلمیذاًماضی + مضارع = رایت -7     

 فعل مضارع-2

 :         الف( فارسی : می نویسم     می نویسی      می نویسد    ...اخباری-الف

 مایذهبُ  –( منفی: الیکتُبُ    الیکتُبان  الیکتُبون 2)    ( مثبت: یکتُبُ    یَکتُبانِ  یَکتُبون  ... 1ی:   )ب( عرب                    

 معادل های مضارع اخباری:

 : فعل مضارع مرفوع(1  

 .نمی خواهد(             غرب جز نابودی شما چیزی  2لکم غیرَ ضیاعِکم )عربی  ال یُریدُالغربُ   

 .ارزان می گردد(             هر چیزی جز ادب وقتی زیاد می شود  3إذا کَثُرَالّا االدبَ )عربی  یَرخُصُ کلُّ شیءٍ  

 ( جواب شرط )ماضی باشد یا مضارع(2   

 .بیداری می کشدهرکس جویای علوّ مقام باشد، شبها    (          7درس2اللیالی )عربی  سَهرَمَن طَلبَ العُلی 

   می داند(                     هر آنچه انفاق کنید خداوند آنرا 7درس 2اهلل )عربی ه یَعلَمْ ما تُنفقوا من شیءٍ

 .دوچندان می کند(      اگر به خداوند وام نیکو دهید، آن را برای شما 7درس2لکم)عربی فْهیُضاعاِن تقرضوا اهلل قرضاً حسناً 

http://www.maghsoodi1.blogfa.com/


    (   09133555776):محمد رضا مقصودي گردآورنده   (                    4)ش          فواعد دوره دبیرستان                    

 

10            .blogfa.com1www.maghsoodi     yazdarabi.ir                                                .www 

 

     :مضارع التزامی-ب

 بنویسی   بنویسد .... الف( فارسی: بنویسم         

 لئلّایذهبَ)برای اینکه برود( -لکیالیذهبَ  -کی الیذهبَ -ب( عربی:مثبت أن یکتُبَ  لیَکتُبَ   و  ....منفی:الّا یذهبَ)که نرود(     

 فعل مضارع التزامی چندین معادل در زبان عربی دارد که ذیالً بدانها اشاره می شود :

 ، ل ، حتّی ،لکی،(:( فعل مضارع منصوب به )أن ، کی 1

 (2الیهم باالخبار السّارةِ )عربی  لکی اَرجعَاِنّهم اَرسلَونی الیکَ        

 .بازگردم آنان مرابسوی تو فرستادند تا با خبر های های مسرت بخش به نزدشان      

 . صحبت کنمدر زندگی آمدم تا درباره مشکالتم       (  2حولَ مَشاکلی فی الحیاةِ )عربی  ال تکلّمَجئتُ        

 (  3فی امنٍ و راحةٍ )عربی  ان یعشنَزمیال تُکَ  حتّی تستطیعَاُستُشهِدَ فی سبیلِ الحقِ      

 . زندگی کننددر امنیت و آسایش  بتوانند او در راه حق شهید شد تا همکالسی هایت     

 الم می گویند : : این فعل همان است که برخی آن را امر به  فعل مضارع مجزوم به الم(2

 . توکل کنند(                       مومنان باید فقط بر خدا 2المومنونَ )عربی  لیتوکلْفَو علی اهللِ     

 . انفاق کند(                             گشاده دست باید از توانگری اش  2ذوسعةٍ من سعتِهِ .)عربی  لینفقْ    

 .بپرستند  (                              پس باید صاحب این خانه را2عربی ربّ هذا البیتِ .) لْیعبدواف   

 ( ( فعل شرط )ماضی باشد یا مضارع3

 (.3غواصٌ جرحاً شدیداً و سالَ منهَ الدّمَ ، ال یری دمَه الّا بالّلون االَسودِ )عربی  جُر حَ ان       

 ، خون خود را تنها به رنگ سیاه می بیند . و خون از او جاری شود زخمی شوداگر غواصی به شدت      

 ،آن را می بیند . انجام دهدپس هر کس به اندازه ی  ذره ای کا ر نیک          (    3مثقالَ ذرةٍ خیراً یَرَه )عربی یَعملْ فمَن    

 داللت می کند  شک و تردیدو دیگری بر  آرزو از بین این دو حرف اولی بر اگرفعل مضارع باشد( خبر )لیتَ (و )لعلّ( 4

 . جای گیرد(                  ای کاش دوستی و محبت میان مردم 2بینَ الناسِ )عربی  تَستقرُّلیتَ المَودّةَ    

 .  به یاد آورندخداوند مثال ها را به کار می گیرد باشد)امیداست( که  (2)عربی  یَتَذَکّرُونَ یضربُ اهللُ االمثالَ لعلّهُم   

 ترجمه می شود : مضارع التزامیدر در وسط جمله به کار رود گاهی به صورت : اگر مص مصدر(5

 . به دست آورمدوست دارم پاداش       (                 3الثوابِ : )عربی  اکتسابَاِنّی احبُّ    

 .( موفق شوددر امتحان  فی االمتحانِ .                               )دانش آموز تالش می کند النجاحَ یُحاوِلُ الطالبُ  
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 برسرفعل غایب ومتکلّم ظاهرشود : الفعل نیز به شکل مضارع التزامی ترجمه می شوددر صورتیکه  : این غایب ( فعل نهی6

 (.شریک قراردهد) نبایدکسی رادر عبادت پروردگارش نگرداندربّه احداً:   درعبادت خدایش کسی را شریک بِعبادةِ  ال یُشر کْ  

 . ستم کندجارّجارّه :           مبادا همسایه ای به همسایه اش  مْال یظل   

 مانند::    آید معموالً مضارع التزامی  ترجمه می شود(فعلی که بعداز اسم موصول می7

 العاقل من ابتعدَ)یبتعدُ( عن الباطل:                 عاقل کسی است که  ازباطل دوری کند.       

 ه وصفیه باشد به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود(( مضارع +مضارع)جمل8

 فی فهم النصوص:           ازکتابی جستجو می کنم که مرا در فهم متون یاری کند. یساعدنیاُفتّشُ عن کتابٍ      

 جمله وصفیه محالً مجرور               

     مستقبل -ج

 ت فارسی : خواهم نوشت  خواهی نوشت  خواهد نوش-الف     

 (منفی : لن یکتبَ   لن یکتبا    لن یکتبو ا 2)     (مثبت : سیکتبُ    سیکتبانِ    سیکتبونَ    1عربی: )-ب    

 : مستقبل اگر برای آینده ی دور باشد با )سوف( به کار می رود . تذکر

 (3کما کنّا نستقبلُ ملوکَنا الساسانیینَ )عربی  سوفَ نستقبلُهمثال :        

 همچنان که از پادشاهان ساسانی خود استقبال می کردیم . استقبال خواهیم کرداز او        

 . خواهیم رفتبه شهرهای دور دست     الی المُدنِ البعیدةِ :                         سوفَ نذهبُ       

 (2البرَّحتّی تُنفقوا مِمّا تُحبّونَ )عربی لَنْ تَنالوا       

 مگر آن که از آن چه )برای خودتان( دوست می دارید ، انفاق کنید . نخواهید رسیدو نیکی  هر گز به پاداش    

 : امر-3

 منظور از امر در اینجا همان امر مخاطب است ، زیرا امر به الم یا امر غایب و متکلم درواقع همان فعل مضارع هستند :

 ب ( عربی : اُکتبْ       اُکتبا        اُکتبوا .......                      الف ( فارسی : بنویس     بنویسید ......                  

 عنایت کن .خدایا هر بیماری را شفا     (                3کلّ مریضٍ .)عربی  اِشفِ مثال :       الّلهمّ    

 . یاد کنیدا را بسیار خد     ااهللَ ذکراً کثیراً .)عربی(                   اُذکرو                  

صیغه ی  6صیغه ی غایب ،  6دومین نکته ی فعل ، توجه به صیغه ی آن است . همان طور که می دانیم : صیغه فعل –4

 صیغه ی متکلم وجود دارد . دقت به صیغه ی داده شده در تست از اهمیت خاصی بر خوردار است . 2مخاطب  و 
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 یکتبُ : می نویسد     یَکتبونَ : می نویسند       -نصرتَ : یاری کردی          کردند       نصروا: یاری  -مثال :نَصرَ:یاری کرد 

 نکتبُ : می نویسیم .          تکتبُ  : می نویسی        تکتبونَ : می نویسید              اُکتب : می نویسم                        

 : الزم و متعدی-5

سیار مهم در سواالت ترجمه است . برای پی بردن به الزم یا متعدی بودن فعل ، جمله ی داده شده را این بحث نیز از مسائل ب

 بخوانیم تا ببینیم آیا جمله حاوی مفعول به است یا خیر . به مثال های ذیل دقت کنیم :

 در بحث شرکت داد.  دانش آموزان رالم ،اِنقطعَ الحبلُ :  ریسمان قطع شد            اَشرکَ المعلمُ التالمیذ فی المناقشةِ : مع

 را قطع کردم .      اِشتَرکَ التالمیذ ُفی المناقشة :    دانش آموزان در بحث شرکت کردند . :  ریسمانقَطعتُ الحبلَ 

 : تذکر:گاهی از اوقات فعل متعدی گذرای به مفعول در ترجمه ی فارسی به شکل گذرای به متمم ترجمه می شود . مانند

 استقبال خواهیم کرد . از اوبه گرمی     (                     3بِحفاَوَةٍ )عربی  هُستقبلُسَنَ

 طلب آمرزش کنید که اوآمرزند ه است . از خدایتان    (3کم اِنّه کانَ غفاراً )عربی ربّاِستغفِرُوا 

 جاءه:نزد او آمد   بلغتُ المنزلَ:به خانه رسیدم             اجابه:به اوپاسخ داد              

 جاهد المشرکین:با مشرکان جهاد کن  نال غایته:به هدف خود رسید 

 : معلوم و مجهول -6

 فعل مجهول معموالدر ترجمه با مشتقات ))شدن (( استعمال می شود  مثال: 

 (3الّا فی القرنِ االخیرِ)عربی  شفْ کتَ لم یُهذا امرٌ 

 اخیر )این مساله ای است که تنها در قرن اخیر کشف شد (مگر در قرن  کشف نشداین مساله ای است که 

 . مجروح شدالغواصُ جرحاً شدیداً :                                       غواص به شدت  جُرِحَ-

 متولد می شویمهر لحطه از مرگ     (               2فی کلِّ حینٍ )عربی  نُولَدُمن الموتِ 

 . آویخته شدبابِ اَحدِ االغنیاءِ                          زنگ گرانقیمتی بر در خانه ی یکی از اغنیاء جَرسٌ ثَمینٌ علی  عُلِّقَ

 

 در ترجمه اسم سه نکته باید مد نظر قرار گیرد : : ترجمه اسم -7

 معرفه و نکره   عدد                                            جامد و مشتق                                      

توجه به عدد در اسم در عین سادگی بسیار مهم است . به طور ی  که برخی از داوطلبان به این موضوع التفات : عدد-الف

ندارند . باید توجه داشته باشیم که اسم مفرد به صورت مفرد و جمع نیز به صورت جمع ترجمه می شود . اسم مثنی نیز بدلیل 

 شود . ترجمه می تواند به شکل جمعنبودن مثنی در فارسی 
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 مثال :  

 مساکین : درماندگان   -خزائن :گنجینه ها    مسکین : درمانده    -خزینة :گنجینه    -ظلمات : تاریکی ها  -ظلمة : تاریکی     

 جمله توجه فرمایید:مثال هادرقالباینک به همین

 را فراموش کند . یتیمانن و درماندگااین کیفر کسی است که             :         الیتامی و المساکینَ هذا جَزاءٌ مَن نسِیَ

در بحث اسم اشاره خواهیم خواند که اگر مشارالیه نکره باشد ، به شکل مفرد ترجمه می شود هر چند جمع باشد. مانند  *تذکر:

 میذُ :این ها دانش آموز هستند .تالمیذُ :دانش آموزان.                          هوالءِ تال –تلمیذ:ٌ دانش آموز 

 جامد ومشتق -ب

 همان طور که می دانیم به دو نوع مصدری و غیر مصدری تقسیم می شود . جامد -1

 . ترجمه ندارندجامد غیر مصدری مانند الجدار )دیوار(،االرض )زمین ( الشجرة )درخت (و...نکته ی خاصی در 

و گاهی به صورت  مصدر قرار دهیم و آن این که مصدر گاهی به همان صورتاما جامد مصدری را باید مورد توجه بیشتری 

 ترجمه می شود. به این نکته در فعل مضارع التزامی اشاره کردیم . مضارع التزامیفعل 

 (2التوابِ .)عربی  اکتسابَمثال :    اِنّی اُحبّ 

 ت ( ( من بدست آوردن ثواب را دوست دارم . )به صورت مصدر ترجمه شده اس1)

 ( من دوست دارم پاداش به دست آورم.   )به صورت مضارع التزامی ترجمه شده است (2)

 (تصمیم گرفته ام در تحصیل موفق شوم 2(  تصمیم به موفق شدن در تحصیل گرفته ام      ) 1فی الدراسةِ : ) النجاح عزمتُ علی   

 :  مشتق -2

 صفتو  صفت تفضیلیاست . اسم تفضیل معادل  اسم تفضیلته باشد ، در میان مشتقات آنچه در کنکور می تواند حاوی نک

 زبان فارسی است . عالی

اسم تفضیل اگر به همراه حرف جر )من ( باشد معادل صفت تفضیلی است و اگر به همراه مضاف الیه باشد معادل صفت عالی 

 است . مثال :    

از ثروت است .             بهترالمالِ :    علم  خیرٌ منالعلمُ      از سالمت نیست . زیبنده ترالعافیةِ : هیچ جامه ای  اجملُ منال لباسَ  

 دینها است . برتریناالدیانِ :      اسالم  افضلُاالسالمُ        سیئات است .                      بدترین: نادانی  شرُ السیئاتِ الجهلُ 

  معرفه و نکره -ج

 ته در ترجمه ی اسم بحث معرفه و نکره باشد .شاید بتوان گفت مهم ترین نک

 می دانیم اگر اسم عام دارای تنوین باشد آن را به صورت نکره ترجمه می کنیم .
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 نشانه ی نکره در فارسی ))ی ،یک (( می باشد . مثال :التلمیذ: دانش آموز     تلمیذٌ: دانش آموزی ، یک دانش آموز      

 ید:آکره به حساب نمی تذکر:درسه جا)ی(بعنوان عالمت ن

 هنگامی که موصول خاص صفت واقع شود درترجمه آن معمولًا موصوف به همراه )ی( میاید: الرجلُ الّذی )مردی که(-1

دهیم:مُعلّمنا)معلم ما( اما گاهی به  هنگامی که مضاف ومضاف الیه داریم درهنگام ترجمه به فارسی به انتهای مضاف کسره می-2

 ی(ظاهر می شود که جانشین آن کسره است نباید آنرا با )ی(نکره اشتباه بگیریم:دنیاکم)دنیای شما(جای کسره یک حرف )

 )ی( که نشانه مصدر است مانند خستگی                     -3

 یک تشنگی شدید)نکره(-عطشٌ شدیدٌ: تشنگی شدیدی     العطش الشدید: تشنگی شدید)معرفه(              

 خبر به صورت نکره به کار رود معموال آن را به شکل معرفه ترجمه می کنیم . مانند : تذکر:البته اگر 

 هذا کتابٌ : این کتاب است .                                         هذهِ معلمةٌ : این معلم است  

 اما اگر همین خبر دارای صفت باشد نکره ترجمه می شود . 

 هذه معلمةٌ مشفقةٌ : این معلمی دلسوز است .      نفیس است .                  هذا کتابٌ نفیسٌ : این کتابی 

 در میان انوع  معرفه ، اسم علم فاقد نکته ترجمه ای است . زیرا اصوال اسم علم ترجمه نمی شود . 

 : معرّف به اضافه-1

 و به عبارتی خود نیز معرفه می شود ،می دانیم که اسم نکره اگر به اسم معرفه اضافه شود ازآن کسب تعریف می کند 

 کتاب المعلّمِ : کتابِ معلم     مانند : کتابٌ : کتابی ، یک  کتاب                       

همان گونه که مشاهده می کنیم کتاب )کتابی ( نکره است در حالی که کتاب در کتاب المعلمِ معرفه شده است . زیرا به المعلم که 

اشد ، اضافه شده است .در این حالت باید اسم معرّف )معرف شده ( را به شکل معرفه ترجمه کنیم . اما خود نیز معرف می ب

 اگرمضاف الیه نکره باشد اسم اول ،دیگرنمی تواند معرف به حساب آید.این نکته درترجمه به شکل زیررعایت می شود :

 تابُ معلّمٍ : کتاب معلّمی )کتاب یک معلم (ک    کتابٌ : کتابی )یک کتاب (                             

نکات مهمی که در ترجمه باید به آن توجه داشت این است که در برخی گزینه ها ضمیر را ترجمه نمی کنند که طبعاً آن گزینه را 

 نمی توان گزینه ی کامال درستی به شمار آورد . این موضوع بیشتر در مورد ضمایر متصل مجرور صادق است .

 الهدف ،هدف            هدفک : هدف تو )هدفت (                  الوطن :میهن               وطننا : میهن مان  ل :مثا
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  اسم اشاره -2

 اسم اشاره با مشارالیه می آید . مشار الیه ممکن است نکره و یا معرفه باشد .

م و بر عکس اسم اشاره را طبق صیغه ی خودش معنا کنیم                           چنانچه مشار الیه نکره باشد باید آن را به صورت مفرد ترجمه کنی

 مانند :    

 هذا معلمٌ : این معلم است     هذانِ معلّمانِ : اینها )این دو ( معلم هستند      .هوالءِ معلّمونَ : اینها معلم هستند .    

مورد فوق عمل شود . یعنی اسم اشاره همواره به صورت مفرد و مشار الیه  و اگر مشار الیه دارای الف و الم باشد باید بر عکس

 طبق خود ترجمه شود

 مانند :هذا المُعلمُ حاذقٌ : این معلم ماهر است .  هذانِ المعلمانِ حاذقانِ : این معلمان ماهر هستند )این دو معلم ماهر هستند ( 

 ر هستند .هوالءِ المُعَلّمون حاذقونَ :     این معلمان ماه

داشته باشد فعلی که بعد از این اسم می آید خبر است.واگر بدون ال « ال»:اگر اسم بعد از اسم اشاره نکته مهم

 (هذه شجرةٌ غرسها الفالح92بیایدآن اسم خبراست وعبارت بعد از آن جمله وصفیه می باشد)کنکورتجربی 

 : اسم موصول-3

 ت یا عام .همانطور که می دانیم اسم موصول یا خاص اس

 الّذی    الّذان   الّذین                         الّتی    اللّتان        الالتی   موصول خاص عبارتست از :  -1

 من )کسی،کسی که (                      ما )چیزی ،چیزی که (    موصول عام عبارتست از :   -2

 به صورت )که ( ترجمه می شود حکم صفت رادارد مانند :موصول خاص پس از یک اسم معرفه بیاید غالبا  –الف 

 ( 3ال یَطمئنُ قلبَهُ اِطمئناناً تاماً الّا عن طریقِ العلمِ و التَجربةِ)عربی  الّذی االیاتُ العلمیّةُ تُخاطِبُ االنسانَ 

 انش و تجربه دلش کامال اطمینان حاصل نمی کند جز از راه د که آیات علمی انسانی را مورد خطاب قرار می دهد

 (3اَخرجَ لِعبادِه ()عربی  التی )قلْ مَن حَرّمَ زینةَ اهلل

 ه برای بند گانش قرار داده ، حرام کرده است ؟کبگو )ای پیامبر ( چه کسی زیور خدا را 

 وق الذی و التی به ترتیب )االنسان ( و )زینةاهلل ( را توضیح می دهند .فدر دو عبارت 

 اسم معرفه نیاید طبق همان صیغه ی خود ترجمه می شود . مانند : موصول خاص اگر پس از –ب 

 (      )و کسانی را که در راه خدا کشته شدند، مرده مپندار(3قُتِلوا فی سبیلِ اهلل امواتاً (()عربی  الذین))وَال تَحسبنّ 
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لی اگر معنای )که(بدهند صفت می التی...(اگر بعد ازمبتدای )ال دار( بیایند معنی کسی که بدهند)خبر(و-موصول خاص)الذی

 مانند:   باشند

 صفت( -یَقولُ الحقَّ یُقتَلُ )الذی الذیخبر(                        الشجاعُ  -یَقولُ الحقَّ)الذی الّذیالشجاعُ          

 . موصول عام نیز متناسب با سیاق جمله ممکن است به صورت )چیزی ، کسی یا چیزی که ، کسی که (ترجمه شود

 مثال :  

 عاقل کسی است که از باطل دوری کند.    (            2اِبتعدَ عن الباطلِ .)عربی من  العاقلُ            

 (علی بن ابی طالب را از آن چه که در حق تو رفته حالل کن 2اجعلْ علیّ بنَ اَبی طالبٍ فی حلّ مِمّا مرّفی امرِ ک .)عربی -

 این مجله همان است که دیروزآنرا خریدم .       ه اَمسٍ                       اِشتریتُ ماهذه المجلةُ هی -

 توجه:عبارتی که بعد از اسم موصول می آید وابهام موصول رابرطرف می کند صله نام دارد ونقش ندارد

  انواع من و ما-8

 ع ان در تر جمه مهم است .دسته تقسیم می شوند ، توجه به انوا چندبا توجه به این که من و ما هر یک به 

 )او کسی است که در مسابقه برنده شد (   موصوله :که ، کسی که : هوَ مَن فازَ فی المسابقةِ              مَن

 )هر کس درس بخواند ، در زندگی اش موفق می شود (    شرطیه :هر کس :مَن یدرسْ یتقدّمْ فی حیاته                     

 )چه کسی در می زند؟ (     :چه کسی ؟کیست ؟مَن یَقرعُ البابَ ؟          استفهامیه        

 )کتاب شفاهمان است که ابن سینا آنرا نوشت (   موصوله : که ، چیزی که :کتابُ الشفاءِ هو ما کتبَه ابنُ سینا          ما 

 )هر چه انفاق کنی پاداش آن را نزد خدا می یابی (       شرطیه : هر چه : ما تنفقْ تجدْ ثوابَه عندَاهلل                         

 استفهامیه : چه چیز ؟چیست ؟ما تقروونَ ؟)چه می خوانید ؟(       

 حرف نفی :ماذهب        

 چگونه انواع من و ما را تشخیص دهیم ؟

 برای تشخیص این انواع وجود دارد :غیرازترجمه راه هایی  ثانیاًانواع)من (و)ما (است  ترجمه کلید خوبی برای تشخیصاوالً

)من ( و )ما ( ی موصوله : معموال وسط جمله می آید و پس از آن جمله یا شبه جمله ای به عنوان صله ی موصول می آید . در 

 صله ی موصول هستند . کتبه و فاز عبارت گذشته

ام جواب شرط پس از آنها قرار می گیرد . )من ( و )ما ( ی شرطیه : معموال دو فعل یکی به نام فعل شرط و دیگری به ن

 جواب شرط هستند . تجدو  یتقدّم ، فعل شرط و تنفق و یدرس درعبارت گذشته
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)من ( و )ما ( ی استفهامیه : این نوع اوالً فعل شرط یا جواب شرط ندارد ، ثانیا مانند موصول دارای صله موصول )مکمل -

  ماً باید دراول جمله اسمیه یا فعلیه بیایند : من یقرع الباب؟  ماتقرؤون؟ موصول ( نیست و صدر نشین میباشند یعنی حت

  نکات تکمیلی-9

  ال ی نفی جنس -الف  

 الی نفی جنس باید به شکل )هیچ( ترجمه شود . مثال :   

 نیست . هیچ خیری در دوستی شخص دو رو          (                2ال خیرَ فی وُدِ اِمریءٍ متلوّنٍ )عربی    

 )وقتی مستثنی منه محذوف است(مستثنای مفرغ -ب   

 مستثنای مفرغ اغلب با فعل منفی ، نهی و یا ادات استفهام به کار می رود .    

 ا را به شکل )فقط ( تر جمه نمود . مانند :لّ ادر این حالت می توان فعل منفی را به صورت مثبت و   

 فقط خدا را بپرستید                            نپرستید مگر خدا را .             (  3التَعبُدوا الّا اهلل )عربی     

 حال  -ج

 –می گوییم . در این حالت معموال از لفظ )در حالی که  حالبیاید که حالت آن را بیان کند به آن  اسمیاگر پس از اسم معرفه  

 ا{پیشوندبا ( استفاده می شود -پسوند}ان-که-در حال

 ه:جمله حالیه از کتاب حذف شده بنابراین از ترجمه آن صرفنظرمی کنیم(توج)

 خارج شدشادمان معلم                            مسروراًخرجَ المعلّمُ    

 جمله وصفیه:-د

 می کنیم . اگرپس ازاسم نکره جمله بیایدآن را توصیف کند به آن جمله وصفیه می گوییم .دراین حالت معموالً ازلفظ )که(استفاده

 کتابَه :                          دانش آموزی را می بینم که کتاب می خواند . أیقراَری تلمیذاً   

اگر فعل اول ، ماضی باشد ، فعل دوم را به صورت  –همان طور که در بحث فعل ماضی استمراری گفتیم  –در دو مورد فوق   

 ماضی استمراری ترجمه می کنیم :   مانند :

 . احترام می کردمعلّمیه :                  دانش آموزی را دیدم که معلمانش را  یَحترمتلمیذاً  یتُأرَ 

 :: مفعول مطلق م

 چون مفعول مطلق نظر به فعل جمله دارددرزبان فارسی ازجمله قیود به شمارمی رود درترجمه آن به نحوذیل عمل می کنیم:

 مثال: )چون ،حتماً،قطعاً،بی شک و...(استفاده می کنیمقیود تاکیدیدر ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از  -1
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 کوشش می کندحتماً  دانش آموزدردرسهایش                     جتهاداً ا   یَجتهدُ التلمیذَ فی دروسِهِ     

 ی کنیم مثال:درترجمه مفعول مطلق نوعی از الفاظ مثل ، مانند، همانند ،بسیار،همچون،به نیکی و... استفاده م - 2

 کوشش می کند بطور کاملدانش آموز در درسهایش     کامالً           جتهاداً یَجتهدُ التلمیذُ فی دروسِهِ اِ

 هنگامی که مفعول مطلق نوعی دارای صفت باشد به صورت)به نیکی،به شدت،سخت و...(ترجمه شود:

 شدیداً=اورا به شدت گرامی داشتمکراماًاَکرمتُه اِ

 مطلق دارای مضاف الیه باشد به صورت)مانند،همچون،...(ترجمه شود اگرمفعول 

 العلماءِ=اورامانند علماءگرامیداشتما کرامَ اَکرمتُه 

 تمییز:برای ترجمه تمییز به نکات زیر توجه شود:-ن

 اگرتمییز بعد از اسم تفضیل بیاید آن را به دو صورت می توان ترجمه کرد: -1

 نظر اخالق نیکوتر است=اوخوش اخالق تر است =او از اخالقاًهوَ اَحسنُ 

 گاهی تمییزرا میتوان به صورت مبتدا،فاعل یامفعول ترجمه کرد: -2

  به صورت مبتدا:

 او از من صبورتر است)درجمله اسمیه(-او ازمن بیشتر است)او ازلحاظ صبرازمن بیشتراست(صبر=صَبراً هیَ اَکثرُ منّی  

 به صورت فاعل: 

 )درجمله فعلیه و همراه فعل الزم(-دانش آموزنیکو شد)دآنش آموزازنظر اخالق نیکو شد(اخالق =قاً خلطابت الطالبةُ 

 به صورت مفعول:

 )درجمله های فعلیه وهمراه فعل متعدی(  -زمین را شکافتیم)زمین را ازنظرچشمه ها شکافتیم( چشمه های=عیوناً فَجّرنا االرضَ 

 : آشنایی با چند مفهوم-10

 : ، می بایست ، واجب است باید ، نباید

  یجبُ علیه ان +فعل مضارع/           یَجبُ اَن +فعل مضارع/  -  الف

 مثال :  .علی....اَلّا      یجبُ اَلّا.../                   یَلزمُ ان +فعل مضارع  /      

 انی .    یَلزمُ اَن تقولَ الحقَّ : باید حق را بگویی یَجبُ ان تَسعَی : باید تالش کنی .   یَجبُ علیکَ اَنْ تَدرسَ:باید درس بخو   

 علیه /علیک /علینا +مصدر :           علیه /علیک /علینا ...+ان +فعل مضارع  –ب 

 علیک الدراسةُ : تو باید درس بخوانی  –علیه الذهابُ : او باید برود .                     علیک اَن تدرسَ  –علیه ان یذهبَ 
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 ما باید بخوانیم .« علینا القراءةُ  –ن نقرأ علینا ا

 ل +فعل مضارع مجزوم )به اصطالح امر به الم ( -ج

 لیلعبِ االطفا لُ : بچه ها باید بازی کنند .     لیکتبْ درسَه : باید درسش را بنویسد .                 

ول تنها کافی است فعل مضارع منصوب را منفی کنیم و در اگر بخواهیم مفاهیم فوق را درحالت منفی به کار ببریم ، در دو مورد ا

 مورد اخیر می بایست  به جای الم مکسوره )لِ( از الی نهی استفاده کنیم . مثال :

 الکذبَ : نباید دروغ بگویی .    ان ال تقولَ یلزمُ                    : نباید بروی .ان ال تذهبَ یجبُ علیک    

 القراءةَ :نباید مطالعه را رها کنیم اَن ال نترکَ علینا                              اید برود .علیه ان ال یذهبَ :نب 

 ال یتکاسلْ احدٌ فی الدراسةِ : هیچ کس نباید در درس تنبلی کند .  

 : داشتن ، دارا بودن-

کان +عند (  که در این حالت معنای مالکیت دارد استفاده   -/کان+ل/ -عند+....-مفهوم فوق معموالً از) حرف جرل/ برای بیان

 میشود:

 الکتابُ عندَ التلمیذِ= کتاب نزد دانش آموز است       کانَ عندی کتابٌ= کتابی داشتم             کان لی کتابٌ= کتابی داشتم

 بقیه جمله (    علی کتاب های سودمندی دارد .)ل+اسم+          لِعلیٍّ کتبٌ نافعةٌ :    

 هر ،تمام ، همه ،هریک-11

 ر معموال ا زکلمات )کل (،)جمیع ( و ... استفاده می شود .ذکوبرای بیان مفاهیم م

 کل اگر به اسم مفرد اضافه شود به معنای )هر ( است  مانند :

 علم بر هر مسلمانی واجب است . طلبُ العلمِ فریضةٌ علی کلِّ مسلمٍ : کسب

 کلُّکم مَسوولٌ عن رعیتِهِ : همه شما مسوول زیردستان خود هستید .  

 کل+نکره=کلّ طالبٍ=هر دانش آموزی                           کل+معرفه=کلّ الطالبِ=همه دانش آموزان

 کل+من+...=کل منَ الطالبةِ=هریک ازدانش آموزان
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 مثال معادل فارسي معادل عربي زمان

 عليكم نعمتي ممتُأتلكم دينكم و  كملتُاليوم أ شنيد سَمِعَ گذشته ساده

و نعمتم را بر شما  كامل كردمامروز دينتان را براي شما 

 .تمام نمودم

 اهللُ اليكم ذكراً  قَد أنزَل شنيده است قد+سَمعَ گذشته نقلي

 فرستاده است.خداوند براي شما ذكري )قرآن ( را 

 التّائبَ . الرّجلَ قَد نَصَحَاالمامُ  كانَ شنيده بود كان + قد + سَمعَ گذشته بعيد

 ود.نصيحت كرده بامام مرد توبه كننده را 

 الي المناطق المختلفة يذهبونالمسلمون كان  مي شنيد كان + يسمعُ  گذشته استمراري

 .مي رفتندمسلمانان به مناطق مختلف 

 الّذي يكذّبُ بالدّين؟ أرأيتَ آيا شنيد؟ هَل )أ( سَمِعَ؟ ماضي استفهامي

 ا تكذيب مي كند؟كسي را كه دين ر آيا ديدي

 مرّ السّحاب. تمرّها جامدةً و هي تَحسبُ الجبالَ  تَريو  مي شنود يسمَعُ  مضارع اخباري

ايستاده اند در حالي كه  مي پنداري مي بينيوكوهها را 

 . مي گذرندچون ابر 

حروف  مضارع التزامي

 ،حتي(+يسمَعَلناصبه)أن،

 العشاءا ليتناولوجلسوا علي المائدة  بشنود( تابشنود)

 شام بخورند برسرسفره نشستند تا

 لَهُم مِن باقيةٍ؟ فَهَل تَري آيا مي شنود؟ هَل )أ( يسمعُ؟ مضارع استفهامي

 مي بيني؟از آنها كسي را باقي  آيا

 سوف نستقبله خواهد شنيد س يا سوف + يسمعُ  مستقبل

 از اواستقبال خواهيم كرد

 اً.اهللَ ذكراً كثير اُذكُروا بشنو إسمَع امر

 .ياد كنيدخداوند را بسيار 

جمالت 

 ربطي)اسنادي(

استفاده از فعل  مبتدا+خبر

 ربطي

 و اهللُ سَميعٌ بَصيرٌ .

 . استخداوند شنواي بينا 

http://www.maghsoodi1.blogfa.com/


    (   09133555776):محمد رضا مقصودي گردآورنده   (                    4)ش          فواعد دوره دبیرستان                    

 

21            .blogfa.com1www.maghsoodi     yazdarabi.ir                                                .www 

 

 :ب( تطبيق منفي زمانها

 مثال معادل فارسي معادل عربي زمان

گذشته ساده 

 منفي

 الكتابَ . الّذينَ اُوتوا ما تفرّقو  نشنيد ماسَمِعَ يا لَم يسمَع

 پراكنده نشدندو كساني كه به آنها كتاب )خدا( داده شد 

 لکَ صَدرَک . لَم نَشرَحأ 

 . گسترده نكرديمآيا سينه ي تو را برايت 

گذشته نقلي 

 منفي

 االيمانُ في قلوبهم . يدخُل لَم نشنيده است يسمَع يا ما قَد سمعَ  لَم

 . وارد نشده استهنوز ايمان در دلهايشان 

 ما كانَ سَمعَ يا ه بعيد منفيگذشت

 لَم يكن سَمعَ

 في كلّ الباِلدِ . انتَشَرَت الجراثيم ما كانَت نشنيده بود

 گسترده نشده بود .در همه ي كشورها  ميكروبها

گذشته استمراري 

 منفي

 ما كانَ يسمعُ يا

 كانَ اليسمعُ 

 أمامَ المُستَكبرينَ . ال تَخضَعُالثّورة  كانَت نمي شنيد

 . سر فرود نمي آورددر برابر مستكبران  انقالب

حال منفي ) 

مضارع اخباري 

 منفي(

 فيها لَغواً و ال كذّاباً . ال يسمعونَ نمي شنود ال يسمعُ 

 نمي شنوند در آن ) بهشت ( سخن بيهوده و دروغ

مضارع التزامي 

 منفي

 أن ال يسمعَ 

 يانهي غائب) أالّ يسمعَ (

 فاتَكُم .علي ما ال تأسوا لكي نبايد بشنود

 . تأسّف نخوريدتا بر آنچه از دستتان رفته است 

 لسنّة اهللِ تَبديالً  لَن تَجدَو  نخواهد شنيد لَن يسمَعَ  مستقبل منفي

 .نخواهي يافتبراي قانون خداوند تغييري 

 و أنتم االعلون إن كنتُم مؤمنينَ  ال تَحزَنواو  نشنو ال تَسمَع امر منفي )نهي(

الي كه شما برتريد اگر به خدا مؤمن در ح غمگين نباشيد

 باشيد .

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.maghsoodi1.blogfa.com/


    (   09133555776):محمد رضا مقصودي گردآورنده   (                    4)ش          فواعد دوره دبیرستان                    

 

22            .blogfa.com1www.maghsoodi     yazdarabi.ir                                                .www 

 

 التحليل الصرفي
ای این منظور اول منظور از تحلیل صرفی بررسی ویژگی های فردی کلمه ، جدای از نقشی است که در عبارت می پذیرد . بر

 باید نوع کلمه )اسم ، فعل و حرف( مشخص شود .

 اسم : کلمه ای است که معنای مستقل دارد ولی زمان ندارد. مانند : طالبً، علیّ ،رجل ، انت ، هذا ، الّذین ، ه ، ذهاب ، تعلیم ...

ه( است . مانند : کتب ، کاتَبَ ، یکتب ، یکاتب فعل : کلمه ای است که دارای معنی مستقل همراه زمان معین )گذشته ، حال ، آیند

 ، ترجم، یترجم ، اُکتبْ ، کاتِبْ ، ترجِمْ . . .

 حرف : کلمه ای است که معنی مستقل ندارد. مانند : ال ، فی ، مِن ْ ، الی ، اِنَّ ، لم ، ال ، و ، یا ، االّ...

 برای تحلیل صرفی اسم موارد زیر را می نویسیم :

 (ومکسر سالم فرد ، مثنی ، جمععدد اسم )م -1

 جنس اسم )مذکر ، مؤنث(-2 

 :مذكر

 تلميذ-محمد-بر جنس نر داللت مي كندمثل:رجلحقيقي:-1

 الکتاب-مثل الجدارمجازي:-2

 مونث:

 تلميذة-مريم-بر جنس ماده داللت دارد.مثل:امرأةحقيقي:-1

 ذنجل،عين،اُثل يد،رِاغلب اعضاي زوج بدن م-الدار-الحرب-شجرة-النفس-الريح-النار-االرض-الشمسمجازي:-*2

 ،حمراءخضراء ) اء( مثل:-3ا ،ي مثل:الدنيا ،كبري          -2ة، ــة  مثل:المنضدة          -      1:عالمت مؤنث

 این عالئم بایدزائد باشندیعنی بعد ازسه حرف اصلی بیایند  توجه:

 :جامد و مشتق اسم   -3

سم مبالغه و اسم تفضیل  . مشتقات غیر وصفی : اسم زمان ، اسم ) مشتقات وصفی : اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه ، ا

 مراجعه شود به مبحث جامد ومشتقمکان(

) اسمهای مبنی عبارتند از : ضمیر ، اسم اشاره ، اسم موصول ، اسم استفهام ، اسم شرط ، بعضی از  معرب و مبنیاسم  -4

 ظرفها  اآلن ، متی ، اَینَ ، حیثُ أمسِ ، إذا و ...( ، 

بعضی از اسمها در موقعیتی خاص مبنی می شوند . مانند منادای علم و اسم الء نفی جنس ، که بنای آنها در قسمت  – 1 نکته

 ین کلمات عارضی است.انحو مطرح می شود و در واقع بنای 

 و تنوین را دارد و مضاف واقع می شود.« ال»اسم معرب قابلیت گرفتن  – 2نکته 

 ،الّذینِ،اللّتانِ،الّتینِ(معربند.)هذانِ،هذینِ،هاتانِ،هاتینِ،الّذانِ)ه و موصول مثنای اسمهای اشار – 3نکته
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، « ال») اسمهای معرفه عبارتند از : اسم علم )خاص( ، ضمیر ، اسم اشاره ، اسم موصول ، اسم دارای  :معرفه و نکره اسم-5

 معرّف باالضافه(

 اسمهای غیر منصرف عبارت است از :  )غیر منصرف( معروفترین موارد منصرف و ممنوع من الصرف اسم معرب: -6

 ) فاطمة ، مکّة ، حمزة (ونام اغلب شهرها وکشورهاعلم مؤنث -لفا

 بیشتر اسمهای علم غیر عربی ) فرعون ، یوسف ، بهزاد(-ب

 و مؤنث آنها )  اکبر ، اخضر، سوداء( «  اَفعَل » صفت بر وزن -ج

رف ساکن الوسط داشته باشد ) جمع های مکسر بر وزن جمعهای مکسری که بعد از الف آنها دو حرف متحرک یا سه ح-د

 ، تواریخ. . .  قالیممفاعل و مفاعیل و یا هماهنگ آنها ( مانند : مدارس ، مصابیح ، تالمیذ ، فوائد ، ا

 ، منقوص و صحیح اآلخر از حیث آخر آن به مقصور معرب یم اسم تقس -7

 دنیا ، فتی ، مستشفی ... (اسم مقصور اسمی است که به الف تنها ختم می شود ) هدی ، 

 اسم منقوص اسمی است که به یاء ماقبل مکسور ختم می شود. )قاضی ، لیالی ، متعدِّی ، ایدی( 

  – نکته

 برای مشخص کردن مذکر و مؤنث اسمهای جمع و همچنین جامد و مشتق و نوع مشتق آنها به شکل مفردشان توجه می کنیم. 

 م فاعل    مثال : ورثة  جمع وارث مذکر و اس

 مدارس : جمع مدرسة مؤنث و مشتق اسم مکان است. 
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 برای تحلیل صرفی فعل به موارد زیر اشاره می کنیم.

 زمان )نوع( فعل ] ماضی ، مضارع ، امر[   -1  

 صیغه ی فعل ]غایب ، مخاطب ، متکلم[ -2

 صیغه هایی که نون جمع مؤنث داشته باشد[ معرب و مبنی ] از میان فعلها فقط فعل مضارع معرب است . غیر از - -3

 الزم ومتعدّی ]فعل الزم به مفعول به نیز ندارد ولی فعل متعدی نیاز دارد[  -4

 معلوم و مجهول   -5

 صحیح ومعتل  -6

 ثالثی مجرد و مزید     -7

 چند نکته :

 فعل الزم همیشه معلوم است. -1

 .غالباً متعدی هستند« و استفعالافعال ، تفعیل ، مفاعلة »فعلهای به کار رفته در بابهای  -2

 غالباً الزمند .« تفعّل ، تفاعل و افتعال» فعلهای به کار رفته در بابهای  -3

 همیشه الزم است.« انفعال»فعلهای باب  -4

 ثالثی مزید -2  ثالثی مجرّد  -1       فعل ثالثی دو نوع است:

 حرف تشکیل می شود سهاز  تنها یِ آنصیغه فعل ماض اوّلینثُالثی مجرّد به فعلی  می گویند که 

 صیغه ماضی آن بیشتر از سه حرف باشد. ولینفعل ثالثی مزید به فعلی گفته می شود که ا

 وزن مصدر وزن امر وزن مضارع وزن ماضی باب

 إفعال أفْعِلْ  يُفْعِلُ  أفْعَلَ  إفعال

 تَفعيل فَعِّلْ يُفَعِّلُ  فَعَّلَ تَفعيل

 مُفاعَلَة فاعِلْ لُ يُفاعِ فاعَلَ مُفاعَلَة

 تَفَعُّل تَفَعَّلْ  يََتفَعَّلُ  تَفَعَّلَ  تَفَعُّل

 تَفاعُل تَفاعَلْ  يََتفاعَلُ  تَفاعَلَ  تَفاعُل

 اِفتِعال اِفتَعِلْ يَْفتَعِلُ  اِفْتَعَلَ اِفتِعال

 اِنفِعال اِنفَعِلْ يَنفَعِلُ  اِنفَعَلَ اِنفِعال

 اِستِفعال تَفْعِلْ اِسْ يَستَفْعِلُ  اِستَفْعَلَ  اِستِفعال
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 برای تحلیل صرفی حرف باید به موارد زیر اشاره کنیم :

 نوع حرف  -1

 ، حتّی ... اوقسمحروف جر : فی ، مِن ، الی ، علی ، بـِ ، کـَ ، و -

 حروف جازمه : الم امر ) لـِ ( ، الء نهی ) ال ( لَم ، إنْ  -

 حروف ناصبه : أنْ ، لَنْ ، کَی )لکی( ، حتی ، لـِ  -

 حروف نفی : ما ، ال  -

 حروف مشبهة بالفعل : إنَّ ، أنَّ ، کأنَّ ، لکنَّ  ، لَیْت ، لعلّ  -

 و....حروف عطف : وَ ، فـَ  ، ثُمَّ ،  -

 و...حرف ندا : یا  -

 حروف استثنا : إالّ ... -

 حروف استفهام : أَ ، هل -

بعد از خود اثر بگذارد . حروف جر ، جزم ، نصب ، عامل و غیر عامل ) حرف عامل حرفی است که در اعراب کلمه ی  -2

 مشبهة بالفعل و الی نفی جنس عامل و بقیه حروف غیر عاملند( .

 مبنی بر سکون( –مبنی بر کسر  –مبنی بر فتح  –نوع بنای حرف ) مبنی بر ضم 

 .کثیراً نری أنّ اسالیب دعوة القرآن یختلف بعضها عن بعض اختالفاً :نموذج للتحلیل الصرفی

 نری : فعل مضارع ، للمتکلم مع الغیر ، مجرد ثالثی ، معرب ، متعد ، مبنی للمعلوم ، معتل و ناقص

 أنّ : حرف مشبه بالفعل ، عامل ، مبنی علی الفتح

 اسالیب : اسم ، جمع التکسیر ، مذکر ، جامد ، معرب ، معرف باالضافة ، ممنوع من الصرف ، صحیح اآلخر

 نث ، جامد ، معرب ، معرف باالضافة ، منصرف ، صحیح اآلخردعوة : اسم ، مفرد ، مؤ

 عن : حرف ، عامل جر ، مبنی علی السکون  ال: حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون

 ، منصرف ، صحیح اآلخر« ال»قرآن : اسم ، مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، معرّف بـ 

 ، الزم ، مبنی للمعلوم ، صحیح و سالم یختلف : فعل مضارع ، للغائب، مزید ثالثی ، معرب

 بعض: اسم ، مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، معرف باالضافة ، منصرف ، صحیح اآلخر

 ها : اسم ، ضمیر متصل للنصب و الجر ، للغائبة ، مبنی علی السکون ، معرفة

 اختالفا : اسم ، مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، نکرة ، منصرف ، صحیح آلخر

 آلخرا: اسم ، مفرد ، مذکر ، مشتق )صفة مشبهة( ، معرب ، نکرة ، منصرف ، صحیح کثیرا 

 ردسهاي بعدي آمده است رد توهج:توضیح بعضي از این مباحث  

http://www.maghsoodi1.blogfa.com/


    (   09133555776):محمد رضا مقصودي گردآورنده   (                    4)ش          فواعد دوره دبیرستان                    

 

26            .blogfa.com1www.maghsoodi     yazdarabi.ir                                                .www 

 

 مشتق:-جامداسم:
 جامد غیرمصدری(-گرفته نشده باشد)جامدمصدری است که ازکلمه دیگری اسم جامد:اسمی

 (دریا (، بَحر )  کوهجَبَل )  (، ابراین اسم ها جامد هستند: قلم، سحاب ) 

 مشتق شده اند. « عَلِمَ»هااز فعل اسماست. این اسم هامشتق هستند.اینشدهگرفتهدیگرییمشتق ازکلمهاسم

 ،.(ةعلّام عُلمی،علّامم عَلیم، أعلَم،م، متعلَّعلَّعلِّم، متعلِّم معلوم، مُ) عال م، مُ 

 :انواع اسم مشتق

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

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

 اسم فاعل

 می آید. مفعول و اسم مفعول بر وزن  فاعلاسم فاعل در فعلهای ثُالثی مجرّد بر وزن 

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

 به نحوه ساخته شدنِ اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد دقّت کنید:

 تِباک  تِ ب  ا ک ک ت ب   کَتَبَ

           اسم مفعول            

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

 حوتفمَ   ح وف ت  مَ ح ت ف   فَتَحَ 

اسم فاعل در فعلهای ثالثی مزید از فعل مضارع ساخته می شود. حرفِ مضارعه )یـ ( را بر می داریم  و به  جای آن ) مُـ ( مـی 

 آوریم.  سپس یک حرف مانده به آخر، کسره می گیرد. مثال:

 نتَظِرمُنتَظِرُ          یَ                جاهِدمُ    جاهِدُیُ                         صلِحمُ    صلِحُ یُ               علِّممُ     عَلِّمُ یُ

 می گیرد. مثال:آخر،فتحهثالثی مزیدبه همان روشِ اسم فاعل ساخته می شودولی یک حرف مانده بهاسم مفعول درفعلهای

 عتَمَدمُ        عتَمِدُ یَ  رْسَلمُ      رْسِلُ یُ          قَلَّدمُ        قَلِّدُ یُ  نتظَرمُ      نتَظِرُ یَ

 اسم مکان و زمان

 مَفْع ل -مَفْعَلاسم مکان و زمان بر وزن مَفعَل یا مَفعِل می آیند.
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 مشبّهه صفت 

 می توان گفت صفت مشبهه همان صفت ساده در فارسی است. مثال: 

 : تشنهطْشانعَ  : زبرخَشِن  : زشتقَبیح  : زیباجَمیل

 : گواراذْبعَ  : شریفشریف  : تنبلکَسِل  : سختصَعْب

 وزنهای مشهور صفت مشبّهه عبارتند از:

 عَطْشان: فَعاْلن                سَهْل: فَعْل خَشِن: فَعِل           فَعیل: شریف  

 کلمات علیّ،خفیّ،جلیّ،نبیّ ،سیّد،جیّدصفت مشبهه می باشند

 اسم مبالغه

 ة       فَعول    فُعّولفَعّال    فَعّالاسم مبالغه دو وزن مشهور دارد، که عبارتند از: 

 صفت داللت دارد. مثالً: اسم مبالغه بر بسیاریِ

 صبّار: یعنی کسی که خیلی صبر می کند.                     علّامة: کسی که خیلی می داند.

 به نحوه ساختنِ اسم مبالغه توجّه  کنید:

 رار        غَفّا  فّـ غـَ  غـ فـ ر       غَفَرَ          ة       ماعَلّ ة       مـ  اعـَ لّـ         عَلِمَ      عـ لـ م

 اسم تفضیل

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

 ید.تفضیل هستند. اسم تفضیل  بر وزن أفعل است و برای مؤنّث گاهی بر وزن فُعلَی می آ

 مذکر() «أفعَل » وزن بر    (مونث«)فُعلَی» بر وزن   :  تفضیل اسم            

 به نحوه ساختن اسم تفضیل توجّه  کنید:

 یصْغَر ، صُغرَأ   صَغُرَی                 کْبَر ، کُبْرَأ کَبُرَی             حْسَن ، حُسْنَأ     حَسُنَ 

 مشتق است هب جزمصدر باب مفاعلهشروع شود «مُ»نکته مهم:ره اسمي با  
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متصل– ضماری:منفصل
 

 ماضی 

 متصل مرفوعی

 مضارع

 متصل مرفوعی

 امر

 متصل مرفوعی

ــــــمایر   ض

منفصــــــل  

 مرفوع

ـــل  ـــمایر منفص ض

 منصوب

ضمایر متصل به سه قسم 

کلمه )ضمایر متصل 

 منصوب یا مجرور(
ضمیر مستتر فَعَلَ 

 هوَ

 ـَشَ    ـهُ،ـهِ     او را      یّاهُ إ   هوَ            -1  ضمیر مستتر هویفعَلُ 

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

 ـِشان    ـهُم، ـهِم آنان را  یّاهُم  إ هُم              -3  ونَ              ویفعل و            وافَعَل

  عَلَتْفَ

 ضمیرمستتر هىَ 

 ـَش          ـها  او را  یّاها   إ هىَ             -4   ضمیر مستتر هىَ تَفعلُ

 ـِشان ـهُما ،ـهِما آن دو را  یّاهُما إ هُما             -5  انِ               اتَفعلـ ا          ا فَعَلَت

 ـِشانـهُنَّ، ـهِنَّ  آنان را  یّاهُنَّ إ هُنَّ             -6  نَ               نَیفعَلْ نَ          نَ فَعَلْ

ـــلْ ضمیرمستتر أنتَ تَفعَلُ تَ         تَ فَعَلْ ـــمیر اِفع ض

 مستتر أنتَ

 ـَت        ـکَ   تو را  یّاکَ  إ أنتَ            -7

 ـِتان   ـکُما      شما دوتا را یّاکُما  إ أنتما        -8 ا         افعَلـاِ انِ              اتَفعلـ تُما           تُمافَعَلْ

 ـِتان     ـکُم     شما را  یّاکُم  إ أنتم           -9 و ا          واِفعَل  ونَ             وتَفعَل تُم           تُمفَعَلْ

 ـَت      ـکِ      تو را   یّاکِ إ         أنتِ -10 ى         ىاِفعَل ى             نَیـتَفعل تِ           تِفَعَلْ

 ـِتان     ـکُما     شما دوتا را   یّاکُما إ أنتما      -11      ا           افعلـاِ ا       نِ       اتَفعلـ تُما           تُمافَعَلْ

 ـِتان     ـکُنَّ     شما را  یّاکُنَّ إ أنتنَّ         -12 نَ           نَاِفعلْ  نَ              نَتَفعَلْ نتُ           تُنَّفَعَلْ

ضمیر مسـتتر    أفعَلُ  تُ           تُفَعَلْ

 أنا 

 ـَم      ـى       مرا   یّاىَ إ أنا          -13 

ــلُ نا             نافَعَلْ ضــمیر مســتتر   نَفعَ

 نحن

 ـِمان       ـنا     یّانا             ما راإ نَحنُ      -14 
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 مبني:–معرب 
  :در دستور زبان عربی، کلمه ها را از نظر تغییر حرکتِ حرفِ آخر به دو نوع تقسیم می کنند

 مُعرَب  و مَبنی

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

 ییر نقش و جای آن تغییر نمی کند.است که حرکتِ آخرین حرفِ آن با تغ ای مبنی کلمه مبنی:

 انواع مبنی: ) مبنی بر کسر / مبنی بر فتح / مبنی بر ضم / مبنی بر سکون (

 انوع بناء: ب ناء ) مبنی بودن( چهار نوع است: 

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

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

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

ََ ، يثن    وبعضی ازظروف ،اسم شرطضمیر، اسم اشاره ، اسم موصول، اسم استفهام: ی مبنیاسم ها ِ  ، ،اآلن ، متي ، اَين أمن

 إذا
 تذهبنَ(-امر ودوصیغه جمع مونث مضارع)یذهبنَ-:ماضیفعلهای مبنی

 انواع اعراب )حرکت یا تنوین آخر کلمه ( دارای چهار حالت است.  

 العِلمَ، عِلماً   است. ـَــً نصب: عالمت آن                  العِلمُ، عِلمٌ     است.  ٌ_  ُ_رفع :  عالمت آن  

ـ   ن  جزم: عالمت آ                مِ، عِلْمٍلْالْعِ                است.  ــِ  ــٍ نجرّ:   عالمت آ  ال تذهبْ : نرو   .است  ـ

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

 نکته:
 و...مبنی بر سکون هستندا،حتّیختم می شوندمانند:علی،إلی،م« الف» کلمات مبنی که به-1

 و...مبنی بر سکون هستندختم می شوندمانند:فی،الّذی،الّتی،« یاء»کلمات مبنی که به -2

 ،الّذینِ،اللّتانِ،الّتینِ(مثنای اسم موصول واسم اشاره معرب می باشند)هذانِ،هذینِ،هاتانِ،هاتینِ،الّذانِ-3*

 ب می باشدهرکلمه ای که تنوین داشته باشد حتماً معر-4
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 موصولاسم 
 اسم موصول کلمه ای است که دو جمله را به هم وصل می کند.             

 اسم است( . 2اسم است( و اسم موصول مشترک )  6اسم موصول دو نوع است: اسم موصول خاص ) 

 اسمهای موصول خاص با ترجمه عبارتند از:  

 مفرد مذکّر چیزی که  -کسی که  –که  الّذى

 مثنّی  مذکّر کسانی که –که  اللّذانِ

 جمع مذکّر کسانی که –که  الّذینَ 

 مفرد مؤنّث چیزی که –کسی که  –که  الّتـى

 مثنّی  مؤنّث کسانی که –که  اللّتانِ 

 جمع مؤنّث کسانی که –که  اللّاتـى

 ؛مانند:نکته:موصول در عربی برحسب ماقبل خود تغییر می کند

  .الّذی یجتهدُ فهو ینجَحُ 

 لمؤمنُ الّذی یعملُ الصالحاتِ ینجحُ.ا

 المؤمنةُ الّتی تعملُ الصالحاتِ تنجحُ.

 المؤمنونَ الّذین یعملُونَ الصالحاتِ ینجحُون.

 المؤمناتُ الّالتی یعملنَ الصالحاتِ ینجَحْنَ.

  مشترک عبارتند از:موصولاسمهای

 چیزهایی که ( ه، هرچه، آنچه ،ک) مَنْ: کسی که، هر که، کسانی که، / ما: چیزی 

 علّمْ من ال یعلمُ!                            إعملْ بما تعلّمتَ!

 چرا به موصول خاص و عام این نامها را داده اند؟ 

از این نظر به موصول خاص، خاص می گویند  که برای مفرد،مثنّی ، جمع، مذکّر و مؤنّث، کلمات خاصّی وجود دارد امّا موصول 

 مشترک چنین نیست.

 یامشترک نامیده می شود.موصول عامجهت اسمهمینمفرد،مثنّی ، جمع و مذکّرومؤنّث یکسان است. بهمَنْ ومابرای

نیز برای منفی کردن ماضی به کار برده می شود. چگونه اینها را «  ما»کلمه پرسشی هستند و« ما»و« مَن»ماقبالًخوانده بودیمولی

 شود به انواع من ومامراجعهاشتباه نکنیم؟
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 :المعرهف والنکرةسما
 معرهف هب ال-6معرهف هب اضاهف                -5اسم موصول                      -4اسم اشاره                   -3ضماری                    -2اسم علم                -1معارف: 

 توهج:معرهف ونکره رد التحلیل الصرفي هب کار مي رود.    
 الحسن والحسين سيداشباب اهل الجنة  :وهج:هب معرهف هب اضاهف رتشيب توهج کنیدت    

 اسمی است که بر شخص یا شیء نامشخصی داللت می کند . اسم نکره گاهی اوقات با تنوین ــًـٍــٌ همراه است .اسم نکره:  

 اسمی است که بر شخص یا شیء معین داللت می کند  که عبارت است : اسم معرفه : 

 ـ اسمی که به خودی خود معرفه است .  مانند : علیٌ   1       

 ـ اسمی که به خودی خود معرفه نیست وباروشی خاص معرفه شده است . مانند : رجُلٌ        الرُجل  2       

 

 مانند : محمّــد ، فاطمة   اسم عَـلم                   ـ 1                                                             

 ن بوـ ضمائر                        مانند  :  هو ،  یذه2                                                             

 هذه  مانند : ذلک  ،      ـ اسم اشاره               3               به خودی خود معرفه است                          

 ـ اسم موصول                   مانند : مَن ، الذی 4   اسم معرفه :                                          

                                                                                                              

 ـ معَـّرف باالضا فة             مانند :  کتاُب الرجل5                          شی خاص معرفه شده استبا رو                        

 مانند : الکتــاب «              ال » ـ معَـّرف به  6                                                                                              

 ت :  توضیحــا

 : اسمی است که بر یک شخص یا شیء معین داللت می کند . مانند : البرز ، شیراز ، کرخه .... اسم علم  *

: چنانچه اسمی نکره به یکی از موارد معرفه نظیر) ضمائر ، علم ، ال ( اضافه شود ، خودآن اسم نکره به  معرفه به اضافه *

تعریف می کند. مانند : لفظ کتاب که خودنکره است اما اگر به یک کلمه مثل واسطه اسم معرفه ، معرفه می گردد یعنی کسب 

 لفظ فاطمة که خود معرفه است اضافه شود  کسب تعریف کرده ومعرفه به اضافه می شود . 
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ه : اسم نکره ، اسمی است که جزء اقسام شش گانه معارف نباشد. خواه تنوین داشته باشدخواه نداشتدر رابطه با اسم نکره 

 باشد. کتاب ، کتاب ٌ 

: دقت داشته باشید که تنوین ) ـًــٍــُـ ( مال ک نکره یا معرفه بودن اسم نیست . چرا که گاهی اوقات اسمی عالمت  توجه

 تنوین دارد اما معرفة است . مانند : محمّدٌ ، سعیدٌ و گاهی اوقات اسمی نکره است اما عالمت تنوین ندارد . مانند : افضل

 : چند نکته 

  ختم « همزه » یا « ة » به  است . مثل : معلّماً به جز زمانی که اسم« الف » اگر اسمی نکره ، تنوین نصب بگیرد پایه تنوین

 شود مثل : هدایةً و ماءً 

  « استفهام وشرط در تقسیم بندی اسم ها نکره محسوب می شوند .« مـَن و ما 

  نیست . مانند : سعید ٌ  وین می آیند ، این تنوین نشانه نکره بودن آنهاکه در آخرشان تن« علم مفرد » اسم های علم عربی   

  : اسمی که مضاف واقع می شود زمانی معرفه محسوب می شود که مضاف الیه آن نیز از اسم های  معرفه باشد . مانند

 میذ اگر مضاف الیه نکره باشد مضاف نیز نکره خواهد بود . لکتابُ الت

 . ٍبگیرد« تنوین » و « ال » اسمی که مضاف واقع می شود نباید  مانند : کل ُشیء 

 :دو روش برای معرفه کردن یک اسم نکره وجود دارد برای معرفه کردن یک اسم نکـره ــــ  

 افزود  .« ال » ـ به ابتدای اسم نکره 1

 ـ اسم نکره را مضاف قرار داده برای اسمی معرفه یعنی اینکه معرفه به اضافه شود . 2

 ـ کتابٌ               کتاب التلمیذِ 2ـ تلمیذٌ              التلمیذ                مثال 1مثال 

 : در زبان عربی به اسم هایی که بر جنس یک شیء داللت کند اسم جنس گویند )مساوی اسم عام فارسی(مثل : یاد آوری

افراد یک جنس را انتخاب کنیم وبر آن نام مشخصی بگذاریم به آن  جَبل ) کوه ( ، نهر ) رود ( ، مدینة ) شهر ( حال اگر یکی از

 اسم علم گویند .
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        ( و...،مفعول هب ،جارومجرووانواع افعل جمله فعلیه)فعل،افعل  -2                           وانواع خبر(جمله اسمیه)مبتدا وخبر-1انواع جمله:   
 االعراب 

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

 جمله اسمیّه  و فعلیّه یعنی چه؟

 اسميّه  مي گويند. )مبتدا وخبر دارد(به جمله اي كه با فعل شروع شود فعليّه و به جمله اي كه با اسم شروع شود

 مفعول عضي مواقع بدر جمله اسميّه  : مبتدا + خبر                       در جمله فعليّه: فعل + فاعل+ 

 وجود دارد. ٌ _مبتدا و خبر هر دو مرفوع هستند يعني روي حرف آخر آنها عالمت ــُ يا  

 .                    جوادٌ.                            فاعل مرفوع است.   مثال : ذَهَبَ  رحيمٌ  اهللُ     مثال:  

 فاعل                                                   مبتدا   خبر                                   

  قرار دارد. مثال: ً  _است. يعني روي آخرين حرفِ كلمه ــَ يا مفعول منصوب  

  المفتاحَ.وَجَدَ الوَلَدُ   .مفتاحاًوَجَدَ الوَلَدُ  

 مفعول          مفعول           

 (و...مُنذُ عَن، كَ، ، لـِ ، بـِ فِى، مِن، إلَي، عَلَي،) حروف جر عبارتند از:

جـار و «  حرف جـر و اسـمِ بعـد از خـود » هر اسمي كه بعد از اين حروف بيايد مجرور به حرف جر نام دارد و به مجموع 

 .عَلَي البابِالمفتاحُ             البابِ. عَلَيمثال: المفتاحُ مجرور مي گويند . 

 جار و مجرور                   ور به حرف جر  مجر                                   

 انواع فاعل:
 به فاعلی می گویند که کلمه مستقلّی باشد.   مثال: یحصُدُ الفلّاحُ المزرعةَ فِى  الخریفِ.« اسم ظاهر» اسم ظاهر:  -1

 نِ فِى البَيع.اخسَرا من المکتبة.               تَوعند أصدقائکم.           اِرجِع تُمضمير بارز:     ذَهَب-2

  نَزَلَتْ )هىَ( مِن السّيارةِ.          تدخُلُ )أنتَ( فِى  غُرفتِکَ.      كَتَبَ )هو( واجبَهُ.          ضمير مستتر:-3

 .ألعَبُ )أنا( فِى  الحديقةِ       نَعمَلُ )نحن( بوظائفِنا.                           

 انواع خبر
 به يکي از سه نوع زير است. انواع خبر : غالباً خبر

 محترماتٌالعالماتُ          محترمان العالمانِ                  محترمٌالعالِمُ                 خبر مفرد  -1

 یَلعَبان الطّفلتانِ             لعَبُیالطّفلُ    خبر جمله فعلیّه -2

 معندالمعلّالتلمیذُ      ب العَمَل .اإلیمانُ           ن اإلیما النّظافةُ مِنَ  (جار و مجرورشبه جمله)ظرف وخبر -3
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 فعل
 نوع فعل-1

 ماضي-الف
 مجزوم(-منصوب-رفوعمضارع)م -ب     

 امرمخاطب-ج       
 صیغه فعل-2

 ثالثي مزید-ثالثي مجرد-3   
 مبني-معرب-4
 متعدي-الزم-5
 مجهول-معلوم-6

 معتل-صحیح-7
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مجزوم-3منصوب             -2مرفوع       -1:       مضارع از نظر ارعاب
 

 

 فعل مضارع مرفوع                                                                                      

  فعل مضارع منصوببه طور کلی فعل مضارع از جهت اعراب بر سه نوع است :               

  فعل مضارع مجزوم                                                                                   

 : فعل مضارع مرفوع و عالمتهای آن 

 فعل مضارع در حالت عادی مرفوع است ) یعنی هرگاه بر سر فعل مضارع حروف ناصبه یا جازمه نیاید (

 عالمت رفع فعل مضارع به یکی از عالئم زیر نشان داده می شود .

 ( 14-13-7-4-1) ـــُــ ( در صیغه های بد و ن ضمیر بارز ) یعنی صیغه های   با اعراب اصلیـ  1      

 تنصرُ  –ــال : ینصُــرُ مث       

 «ن »در صیغه های دارای ضمیر بارز ) ضمائر بارز درفعل مضارع که بعد ازآنها « ن : اعراب »  با اعراب فرعی-2

 هستند (   "الف ، واو ، ی  "ی آید م اعراب 

 رعی (فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون اعراب ) اعراب ف                   مثــال : ینصُــران      

 ( فعل مضارع دارای اعراب محلی هستند ) مبنی می باشند(12-6: صیغه های جمع مؤنث ) اعراب محلی -3

 فعل مضارع منصــــوب و عال مت های آن :  

 چنانچه عامل نصب بر سر فعل مضارع آید ، فعل مضارع منصوب می شود که این عوامل عبارتند از    :

 برای اینکه  ،ی ، لـِ ) الم التعلیل ( که از لحاظ معنی به ترتیب یعنی :که، هرگـز ، تا اینکه، برایحـروف ناصبه: أنْ، لن،کـَی حتـّ

 : زیر نشان داده می شود هاینصب فعل مضارع با یکی از عالمت

 ) ــَــ( در صیغه های بدون ضمیر بارز . مانند : أنْ یذهب َ با اعراب اصلی  -1

 «الف ، واو ، ی » در صیغه های دارای ضمیر بارز  )  حذف نون اعراب ( با اعراب فرعی -2

 أنْ یذهبا ، که منصوب شده است به حذف نون اعراب ) اعراب فرعی (.:  مانند               

 منصوب می گردد .مانند : یکی از حروف ناصبه وارد شود فعل محال12ًــ6صیغه های  :إعراب محلی       -3

 ( أنْ یجتهدنَ  ) محال ً منصوب  
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   : چند نکته 

 حــرف لنْ معنی فعل مضارع را غالبا ً به مستقبل منفی فارسی تبدیل می کند . 

 مانند: لن یذهب َ         هرگز نخواهد رفت . ) نخواهد رفت (    

 اما بقیه ادوات ناصبه معنی فعل مضارع را غالبا ًبه مضارع التزامی فارسی تبدیل می کند . 

 برای اینکه بروند . –هبوا               بروند مانند : کی یذ    

 مبحث اعــراب فعــل مضارع ) مضارع مجزوم (ــ 

هرگاه یکی از ادوات جازمه بر سر فعل مضارع آید، فعل مضارع مجزوم می شود که جزم فعل مضارع باعوامل زیر صورت 

 می گیرد .

 إن،من،ما         ل،لم،المی شوند که عبارتند از : ادوات جازمه: عواملی هستند که باعث مجزوم شدن فعل مضارع

 ادواتی که یک فعل مضارع را مجزوم می کنند که عبارتند  از : ) لم ْ ، الی نهی ، الم أمر ( -1

 تبدیل می کند. مانند : لم یذهبْ ) نرفت ( = ماذهبَ  یانقلی منفی لم ْ : معنی فعل مضارع را به صورت ماضی ساده منفی 

 ( وارد می شود و معنی امر را در بر دارد . الر سر فعل مضارع مخاطب ) معموال ناهیة : بً  

 مانند : ال تکتب ْ : ننویس                                                                                                      

را در بر « باید»فعل مضارع بکار می رود . و الم امر معنی  و الم أمر : برای ساختن فعل امر در صیغه های غا ئب ومتکلم

 دارد .  و فعل مضارع در این صورت به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود .

 مانند : لـِیذهبْ : باید برود .   

 ادواتی که دو فعل مضارع را مجزوم می کنند ) ادوات شرط ( : که عبارتند از : -2

ه ( ، ما ) هرچه ( ، این ادوات باعث مجزوم شدن دو فعل مضارع  می شوند که فعل اول را فعل شرط و مـَنْ ) هرک ،إنْ ) اگر ( 

 فعل دوم را جواب شرط گویند .

 مسافرت کنی معلوماتت اضافه می شود ( اگر)      تسافرْ تزددْ معلوماتک .  إنمثــال :   

 ،    تَزددْ            فعل جواب شرط ومجزوم به سکون    تسافرْ                   فعل شرط و مجزوم به سکون   

 ماضي محال مجزوم فعل شرط ماضی وجواب شرط              اگر بزني مي زنم           : ضربتُ      ضربتَإنْ 

 امان مي ماند. هر كس قبل از سخن گفتن فکر كند؛ از خطا در     :  مِنَ الخَطأ يَسْلَمْ قَبلَ الکَالم ؛   يَتَأمَّلْمنْ 
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 جزم فعل مضارع با یکی از عالمتهای زیرنشان داده می شود : 

 در صیغه های بدون ضمیر بارز  . مانند : ال تَحــزَنْ      « اعراب اصلی » الف ( با عال مت سکون     

 ند :در صیغه های دارای ضمیر بارز ) الف ، واو ،ی ( مان« اعراب فرعی » اعراب « ن» با حذف  ب(    

 لمْ یذهبا ) مجزوم به حذف نون اعراب ( .     

 لم یَمْشِ  در فعل ناقص نیز حرف علّه )آخرین حرف (حذف  می شود. مانند:            یَمْشِى  ج( 

 ( در موقعیت جزم محال ًمجزوم می شوند .مانند:12-6توجه داشته باشید که صیغه های جمع مؤنث ) 

 زوم لمْ یجتهدنَ : محــال ً مج   

حرف شرط و مابقی اسم شرط هستند دقت کنید که در ترجمه ، فعل شرط به صورت مضارع « إنْ » از بین ادوات شرط 

 التزامی و جواب شرط به صورت مضاررع اخباری ترجمه می شود .

 : مهم  چند نکته 

می شونداما از لحاظ  مجزوم محالًاگر فعل شرط و جواب شرط ماضی باشد به این دلیل که فعل ماضی مبنی است ،  -1  

 معنی به صورت مضارع ترجمه می شوند .

 فیها . فعل شرط و جواب شرط هر دو ماضی پس محالً مجزومند . وَقَع َحُفــرَة َ ســـوء ٍ  حَفرَمثال : مَنْ 

        به موارد زیر دقت داشته باشید :« لــ  » در باره  -2  

 فعل مضارع را منصوب می کند . -1                                       

 اِجتَهَدتُ لِأنْجَحَ  غالباً در وسط جمله و بعد از فعلی دیگر می آید . -  2الف ( لـ   : تعلیل                    

 )تال  كردم براي اين كه موفّق شوم.(

 الی المدرسة لـ أدرُسَ .          مانند: ذهبتُ می باشد  به معنی برای اینکه -3                                       

  : لِنَبْتَعِدْ عَنِ الْکَذِبِ ! فعل مضارع را مجزوم می کند .  -1                                               

 غالباً در اول جمله می آید . -2         ب( لـ   : أمــر   )عامل جزم (    

 به معنی باید می باشد    مانند: لـیذهبْ الی المدرسة . -3                                             

 اَلْمُلْکُ لِلّهِ . )حکومت از آنِ خداست( باعث مجرور شدن اسم پس از خود می شود . -1ج ( لـ   : جارّه                        

  باشد .     مانند: یضربُ اهللُ األمثالَ للناس  به معنی برای می  -2) حرف جــرّ (                         
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  وجود دارند:« ما» و« مَنْ»نوع  چند نکته: دقّت کنید که     

         این چیست؟ -تو چه کسی هستی؟    ما  هذا؟ استفهام )پرسشی( -مَنْ  أنتَ؟ :          غیر عامل استفهاممن وما ی  -1  

 عَلِّمْ مَن ال یعلَمُ. -اِعمَلْ بما  تَعَلَّمْتَ  فه :   غیرعامل ومعر موصولمن ومای  -2  

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

 : ماذهب)نفی( ما نفی غیر عامل -3

 ن تصبرتظفرم -من الخیر تجده عنداهللماتفعل  -من ومای شرط عامل جزم دوفعل)ماضی یامضارع(:من یصبریظفر-4

     ﴾فَلْیَعْبُدوا رَبَّ هذا البیت ﴿معموالً ساکن خوانده می شود.« وَ ، فَـ » نکته: الم امر پس از حروف 

 )الم تعلیل( : حاولتُ کثیراً النجحَ فی االمتحان.نکته :الم ناصبه بعد از انجام یک فعل می آید

 ام می توان دوفعل آورد ولی مجزوم نیست   نکته:بعد از اسم موصول  واستفه

 من یجتهدُینجحُ                  من ینفق أمواله فی سبیل اهلل و یساعد الناس بإنفاقه؟      

 چارت زیر اعــراب فعل مضارع را به صورت مختصر نشان می دهد

 مده باشدرفـــــع : اگر قبل از فعل مضارع ادوات نصب ، جزم ) یا شرط ( نیا -1     

 (یذهبُ و.. 14-13-7-4-1الف ( مرفوع به ضمه اصلی ) در صیغه های بدون ضمیر بارز                

 ب (  مرفوع به ثبوت نون اعراب ) در صیغه دارای ضمیر بارز  الف ، واو ، ی ( اعراب فرعی .یذهبون و..              

 یذهبنَ و.. 12-6یعنی صیغه های « ( ن » مؤنث ) دارای ضمیر بارز ج  ( محال ً مرفوع در صیغه های جمع              

 و.. -یهدی -درفعل ناقص :یدعو14-13-7-4-1د (تقدیراً مرفوع در  صیغه های بدون ضمیر بارز    

 بیاید .« أن ، لنْ ، کی ،  حتی ، لـ   » نصب : اگر قبل از فعل مضارع یکی از ادوات نصب  -2    

 )لن یذهبَ( 14-13-7-4-1منصوب به فتحه اصلی ) در صیغه های بدون ضمیر بارز  الف (            

 ب (  منصوب به حذف نون اعراب ) در صیغه های دارای ضمیر بارز الف ، واو ، ی ( اعراب فرعی            

 12-6ی یعنی صیغه ها« ( ن» ج (  محالً منصوب در صیغه های جمع مؤنث ) دارای ضمیر بارز             

 «لمْ ، ال نهی ، الم أمر ، إن ْ ، مَنْ ، ما ، .... » جزم : اگر قبل از فعل یکی از ادوات جزم یا شرط بیاید  -3  

     أفعلْ ....( لم -)( اعراب اصلی14-13-7-4-1الف ( مجزوم به سکون ) در صیغه های بدون ضمیر بارز                     

 ..( ) لم يفعالنون اعراب ) در صیغه های دارای ضمر بارز الف ، واو ، ی ( اعراب فرعی ب ( مجزوم به حذف          

 )لم یفعلن(12-6یعنی صیغه های «  ( ن»ج  ( محالً مجزوم در صیغه های جمع مؤنث ) دارای ضمیر بارز          

 یَمْشِ    لم یدعُ  لم یرضَ لم  د( در فعل ناقص نیز حرف علّه حذف  می شود. مانند:            یَمْشِى    

http://www.maghsoodi1.blogfa.com/


    (   09133555776):محمد رضا مقصودي گردآورنده   (                    4)ش          فواعد دوره دبیرستان                    

 

39            .blogfa.com1www.maghsoodi     yazdarabi.ir                                                .www 

 

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

 می گویند. <مبنی للمجهول  >و نا مشخّص است و در عربی به آن« مجهول» :فعلی است که فاعلِ آن فعل مجهول

 لوم به ماضی  مجهول چه تغییراتی در حرکات  آن ایجاد می شود؟برای تبدیل ماضی  مع -1

 حرف یا حروف متحرّکِ ماقبلِ عین الفعل را مضموم می کنیم. -ب       عین الفعل را کسره می دهیم.  -الف

 داده شد.(فُعِلَ: انجام   فعل ماضی: )فَعَلَ: انجام داد          اُکْتُشِفَ  اِکْتَشَفَ     خُلِقَ   خَلَقَ      

 حال به نحوه ساختن فعل مضارع مجهول توجه کنید: -2

 عیّن الفعل را فتحه می دهیم -2         حرف مضارع را ضمه می دهیم         -1

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

 می گیرد:در تبدیل معلوم به مجهول این تغییرات صورت  -3

 .دوش حذف ومتعلقات آن«فاعل »  -1  

 .بدیا تغییر «فاعل نایب »به نامش و  آمد فاعل جای به «مفعول »  -2  

 د.وفوع شمر( بود منصوب و مفعول اصل در که)  فاعل نایب  -3  

 یم.هئب فاعل مطابقت دفعل را مجهول کرده سپس از نظر جنس با نا  -4  

 کُرسىٌّ.      صُنِـــــعَ         .      کُرسیــــّاً  حسیـــنٌ      صَنَــــعَ

 فعل مجهول    نایب فاعل                  مفعول       مرفوع فاعل  معلوم فعل  

 نایب فاعل مانند فاعل به سه صورت می آید. -4

 ﴾لَه فَاسْتَمِعوا القُرآنُ قُرِئَ إذا ﴿    اسم ظاهر: -1

 ﴾أمواتاً اهلل سبیلِ ىفـ قُتِلوا الّذینَ تَحسَبَنَّ ال و ﴿    ضمیر بارز: -2

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

 فعلی مجهول می شود که متعدّی باشد. -5

 به نائب فاعل تبدیل شود صفت آن نیز به تبعیت مرفوع  می شود.اگر مفعول دارای صفت   -6

 اگر فاعل را حذف کردیم متعلّقات آن یعنی صفت ومضاف الیه نیز حذف می شود. -7

 :زمان فعل تغییر نکند.توجه -8

 دُعِی -هُدی -اگر اولین حرف ماضی دارای ضمه باشد مجهول است.خُلِقَ -9
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 یُقالُ  –ضمه باشد ویک حرف مانده به آخرداری فتحه یا الف باشد مجهول است.یُنزَلُ  اگر اولین حرف مضارع دارای -10

 نائب فاعل اول جمله نمی آید . - 11

 نائب فاعل با سوال چه کس وچه  چیز مشخص می شود. -12

یگر به صورت مفعول به اگر در جمله دو مفعول داشته باشیم ، یکی از مفعول ها به نائب فاعل تبد یل می شود و مفعول به د-13

 باقی می ماند . که معموالً مفعول به اول به نا ئب فاعل تبدیل و مفعول به دوم به همان صورت باقی می ماند .         

 مهنائب فاعل و مرفوع به ض الدرس َ                  ُالتلمیذ: عَلمَ المعلم ُ التلمیذ َ الدرس َ                عُلــمَ  مثال   

اگر مفعول به ضمیر باشد و بخواهیم جمله را مجهول کنیم ، بهترین راه آن است که ضمیر را حذف کنیم و آن گاه فعل -14

 مجهول را به صیغه آن ضمیر بیاوریم .

     ،        تم : نائب فاعل محالً مرفوعکرِمْتُم       اُ مجهول :              محمد ٌ کممثال : أکرم

 (عولفم نائب فاعل+ فعل مجهول +)عُلّمتم حرفاً    (مفعول دوم فاعل+ مفعول اول+ فعل +) لمعلّمُ حرفاً عَلَّمکُم ا 

 که مفعول به بود به عنوان نائب فاعل به ضمیر متصل مرفوعی « کم » ) توضیح : لفظ محمد ٌ که فاعل بود خذف شد ، ضمیر 

 تبدیل شد و به فعل وصل گردید

را بصورت مفرد مذکر یا مفرد مؤنث  یا ضمیر مستتر باشد و بخواهیم جمله را مجهول کنیم فعل اگر فاعل ضمیر بارز-15

  هماهنگ با جنس مفعول  مجهول می کنیم.

 علی اکرام می شود (  ) علی را اکرام می کنند ،           مثــال : یُــکــْرمون َ علیاً .              یُکـْــرَم ُ علیّ ٌ     

 اکرام می شود (                 کرمُه                یُکــرَمُ        ) نائب فاعل هو مستتر ( ، ) اورا اکرام می کنم ، : اُ  مثــال 

 ( گویند . مبنیّ ٌ للمجهول( و به فعل مجهول )  مبنیّ ٌ للمعلومدر زبان عــربی به فعل معلوم ) -16

 وش زیر استفاده می کنیم :در ترجمه فعل مجهول به زبان فارسی از ر-17

 بن ماضی + ه  + صیغه های فعل از مصدر شدن .
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 «معتالت»
 توهج:زعزیانم رباي کنکور بهترین راه یادگیري صرف فعل همراه ضمیر است

 فعل صحيح:

 فعلي است كه در ريشه آن حروف عله نباشد.جلس             

 فعل معتل:

 واوي: وَعَدَ            يائي:  يقَنَ        آن عله باشد)معتل الفاء( مثل:    :فعلي است كه اولين حرف ريشهمثال-1

 يائي:  بَيعَ       واوي: قَوَلَ           :فعلي است كه دومين حرف ريشه آن عله باشد )معتل العين( مثل:اجوف-2

 يائي: هَدَي  عَوَ          واوي: دَ      :فعلي است كه سومين حرف ريشه آن عله باشد )معتل االم( مثل:ناقص-3

 انواع اعالل:

 : در اعالل به قلب حرف عله تغيير پيدا مي كند و به حرف عله ديگري تبديل مي شود.اعالل به قلب

 يهدِي        يدعُوْ      عُ لُ       يبِيْيقُوْ    گاهي حرف عله را ساكن مي كنيم كه به آن اعالل به اسکان گويند. اعالل به اسكان:

 گوييم اعالل به حذف صورت گرفته است.اعالل به حذف انواعي دارد:مي:هرگاه حرف عله حذف شود اعالل به حذف

هرگاه ادوات جزم بر سر فعل هاي مضارع اجوف و ناقص قرار بگيرد،در فعل اجوف به دليل التقاء ساكنين حرف عله حذف -1

 مي شود و در ناقص حرف عله مجزوم حذف مي شود.

 لم+ يقولُ= لم يقُل              لم+يدعو= لم يدعُ        يهدي= اليهدِ            يرضي= ليرضّ         

 قُلن -.قُلحرف عله ي فعل اجوف در فعل امر حاضر در دو صيغه مفرد و جمع مونث اعالل به حذف دارد-2

 فعل هاي مثال واوي در مضارع حرف عله معموالً حذف مي شوند:-3

 يهَبُ         يعِدُ.     يدَعُ         

 معتل مثال

 فعل ماضي مثال مانند فعل صحيح صرف مي شود و هيچ اعاللي در آن صورت نمي گيرد. -1

 وجدَـــِ يجِدُ              معلوم(واو آن حذف مي شود: -مضارع مثال واوي اگر بر وزن يَفعِلُ يايَفعَلُ باشد)ثالثي مجرد-2
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 مضارع مجزوم: -3

 لم يهبن -لم تهبا–لم تهب -لم يهبوا-لم يهبا -لم يعدن             لم يهَب -لم تعدا-لم تعد-لم يعدوا -م يعِدال -لم يعِد

 لم تهبن -لم تهبا–لم تهبي -لم تهبوا-لم تهبا -لم تعدن          لم تهَب -لم تعدا -لم تعدي-لم تعِدوا -لم تعِدا -لم تعِد

 لم نهب –لم اَهَب                                               لم نعد                     –لم اعد 

 هبن-هبا–هبي -هبوا-هبا-عدن            هَب-عدا-عدي-عدوا-عدا-امر مخاطب :    عِد-3

 توجه:امر مخاطب ثالثي مجردمعتل مثال همزه كمكي نمي خواهد

 لم يَلِد ولم يُولدْ      اطر بسپاريد:براي فرامو  نکردن فعل معتل مثال اين آيه مباركه را هميشه بخ

 فعل اجوف

 ابتدا  به چند قائده توجه كنيد

 واو وياء متحرک ماقبل مفتوح تبديل به الف مي شود: -1

 دعوَ ـ دعا   هدي ـ هدَي)ناقص(       قَوَلَ ــ قالَ    سيرَ ـ سارَ )اجوف(                  

 :راربگيردبراي سهولت خواندن حرف عله حذف مي شودهرگاه حرف عله ساكن كنار حرف ساكني ق-2

 قالن ميشود قُلن      باعن مي شود بِعن         يقوْلْن مي شوديقلن         تقوْلْن مي شودتقلن   

 فعل ماضي:  –الف 

 مي شود.در همه باب هاي مذكور اعالل به قلب رخ مي دهد و حرف عله قلب به الف  اولدر ماضي اجوف در پنج صيغه -1  

 خِفن قُلن   بِعنَ     ساكنين حرف علّه حذف مي شود:درماضي أجوف ازصيغه غائبات)جمع مؤنث غائب (به بعدبه دليل التقاء -2

 عُدتَ،عُدتما،عُدتم،عُدتِ،عُدتما،عُدتنّ،عُدتُ،عُدنا -عُدنَ          ماضي:عادَ ـ عادا ـ عادوا ـ عادتْ ـ  عادتا ـ 

 سرنا -سرتُ -سرتنّ–سرتما  -سرتِ -سرتم–سرتما  -سرتَـ  نسِرْ              -رت سارتا سا-سارو-سارا-ماضي:سار

 ناخفتُ،خفتنّ،خفتما،خفتِ،خفتم،خفتما،خففتَ،خ-خِفنَ         ماضي:خافَ ـ خافا ـ خافُوا ـ خافت ـ خافتا ـ 

وقتي به صيغه ششم رسيديم اين صيغه صرف هر گونه فعل ماضي اعم از مثال،اجوف،ناقص،مضاعف،مهموز ،مجرد و مزيد  :تذكر

 14را الگوي صيغه هاي بعدي قرار مي دهيم و هر عملي كه روي صيغه شش انجام داده ايم يا نداده ايم به همان شکل تا صيغه 

 ادامه مي دهيم.به عبارت ديگر كار ماضي در صيغه شش تمام است و براي صرف آن فقط كافي است كه ضمائر را عوض كنيم.
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 ضارع(به بعد به حركت بعد ازم 6براي تعيين حركت فاء الفعل ) حرف اول ( ماضي اجوف  از صيغه جمع مونث غايب ) ه:توج

كسره مي دهيم؛  دقت مي كنيم اگر ضمه) ـُ ( باشد،حركت ضمه مي دهيم و اگر كسره ) ـِ ( يا فتحه ) ـَ ( باشد، به آن حركت

 جالَ ـُ جُلنَ   خافَ ـَ خِفنَ   فازَ ـُ فُزنَ       سار ـِ سِرَن                     مانند:

راه ديگر اين است كه به مضارع بعد از آن نگاه مي كنيم اگر عين الفعلش واو باشد، حركت ضمه مي دهيم و اگر عين الفعلش 

 :الف يا ياء باشد ، حركت كسره مي دهيم؛ مانند

 يذُوقُ     ذُقنَ  ذاقَ      مُتنَ           يموتُ     ماتَ   يجيءُ     جِئنَ      جاء       

 :فعل مضارع -ب

 شود:مي حذف علّه دليل التقاء ساكنين حرفمضارع أجوف در دو صيغه جمع مؤنث غائب وجمع مؤنث مخاطب به

 تخَفن-تسرن -انتنّ تقُلنَ                             يخَفن–يسرن –يقلنَ    هنّ

 :مضارع مجزوم -ج

عل مضارع اجوف مجزوم شود، يعني بعد از ادوات جازمه) لم، الي نهي، الم امر غائب، و ادوات شرط واقـع شـود( در گاه فهر

( چون بعد از حرف عله حرف ساكن قرار مي گيرد حرف عله حـذف مـي  14ـ  13ـ  7ـ  4ـ  1صيغه هاي بدون ضمير بارز) 

 يعُ=لم يبِعْ     لم+يفوزُ=لم يَفُزْ     لم +تعيشُ =لم تعِشْ        لم أعِشْ لم+يعودُ=لم يعُدْ      لم+يَبِ          :شود؛ مانند

 امر مخاطب: -د

و مجزوم كردن فعل التقاي ساكنين روي مي دهد و حرف عله حذف  هدر امر مخاطب صيغه هفتم پس از حذف حرف مضارع

 ول          )حذف(قُلتقُولُ       )التقاي ساكنين(قُ    مي شود)اعالل به حذف(.          

 امر مخاطب:سِرْ ـ سيرا ـ سِيروا ـ سيري ـ سيرا ـ سِرنَ        امر مخاطب:عُد ـ عُودا ـ عُودُوا ـ عُودي ـ عُودا ـ عُدنَ

 امر مخاطب:خَفْ ـ خافا ـ خافوا ـ خافي ـ خافا ـ خَفنَ

) به عبارت ديگر اگر حركت عين الفعل مضارع اجوف،  -« خافَ ـَ يخافُ»  -« نالَ ـَ ينالُ »  -« نام ـَ ينامُ » امّا در سه فعل 

 فتحه باشد( صيغه جمع مونث غائب ماضي با كسره و صيغه جمع مونث مخاطب امر با فتحه مي آيد:

 خافا ـ خافوا : در اين نوع فعل ها هم مثني و جمع مذكر غايب ماضي با امر يکسان است

مفتـوح مـي باشـد:              آنهـا  فاءالفعـل مجزوم،ومضـارعدرامر اسـت،«الف»هادارايآنمضارعكه«يخاف-خاف»مانندفعلهايي :توجه

    لم يَخَفْ)مجزوم(     -خَف)امر(     
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صيغه هاي جمع مونث غايب ماضي و جمع مونث مخاطب امر در فعل هاي اجوفي كه عين الفعل مضارع آن ها مضموم يا  توجه:

  مکسور باشد، يک شکل مي شوند.

 قُلن )ماضي ( ، انتنّ قلن)امر(     هنّ بِعن)ماضي(، انتنّ  بعن)امر(    هنّ خِفنَ)ماضي( ،انتنّ خَفن)امر( هنّ

 ناقص (معتالت )

 فعل ماضي:

 است.مانند:«ياء«»واو»( در آخر فعل هاي ناقص هميشه قلب شده يا تبديل يافته ي 1

 هدَي ـــ هدَي           دعَوَـــ دعا                                       

 هنگام برخورد حرف علّه به تاء تانيث و واو جمع مذكر غائب حرف علّه حذف مي شود.مانند:   فَعَلَ ( فعل ماضي ناقص وزن 2

     حكتاهما  -حكت  هي  - حَكَوا هم هدتا      هما -هدتهي  -هدواهم دعتا        هما -تدعَهي  -وادعَهم                   

 هنگام برخوردحرف عّله به واو جمع مذكر غائب حرف علّه مي شود.مانند:                                                      فَعِلَ( فعل ماضي ناقص وزن 3

 رضوا همخشُوا          هم نسُوا    هم               

 (فعل ماضي ناقص از جمع مونث غائب به بعد اعالل ندارد.4

 رميتُ ، رمينا؛ رميتَ، رميتِ، رميتما ، رميتما ، رميتم، رميتنّ،رمين 

 هديتنَّ-هديتما -هديتِ -هديتما-هديتِ–هديتم  -هديتما–هديتَ – هدينَ

 ماضي:

 دعونا -دعوتُ  -دعوتنّ -دعوتما -دعوتِ  -دعوتم -دعوتما -دعوتَ –دعونَ –دعتا –دعتْ –دعوا –دعوا -دعا

 رميتُ ، رمينا؛ رميتَ، رميتِ، رميتما ، رميتما ، رميتم، رميتنّ ،وا، رمينرمَي ، رمَت ، رميا ، رمتا ، رمَ

 قضيتُ ، قضينا،قضِيتَ ، قضيتِ ؛ قضيتما ، قضيتما ، قضيتم ، قضيتنّ،قضِي، قضِيت ، قضيا ، قضيتا ، قضُوا ، قضين

 فعل مضارع:

آن باشد يعني الم الفعل آن واو باشد فعل مضارع اولين صيغه فعل ناقص معتل اگر فعل از ريشه دعو ، شکو ، سلو و امثال  -1

     گردد عارض مي شود وساكن ميالفعل آن بر وزن يفعُــلُ مي آيد و مي شود  يدعُوُ ، يشکُوُ ، يسلوُ كه اعالل برالم

 يدعُــو ، يشكُــو ، يسلـُـو                                       

 . شود  يعني دومين حرف اصلي آن فتحه باشد مضارع آن بروزن يفعِــل مي آيد ومياگر فعل مانند رمَي ، هدَي باشد -2

 . يهـــدِي       يرمِــي                                            
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 .مي آيد و مي شوداگر دومين حرف اصلي فعل كسره باشد مثل رضِي ، نسِي  مضارع آن بر وزن يفعَــل-3

  ينسَــي         يرضَــي                                             

 : اعالل به حذف  فقط درصيغه هاي جمع مذكر غايب ، مفرد مونث مخاطب و جمع مذكر مخاطب صورت مي گيرد -4

  (كِيْنَحْت  تحكون يَحْكُونَ)     ترمون (  انتم)   -ترمين(   انتِ) -ون ( يرمُهم )             

 شود. كجا كه عله آخر فعل باشد و شما مشغول به جزم دادن هستيد عله حذف ميمهم: هر  نكته-5

 )مضارع مجزوم(لِتَرْضَ  -لِترضَي  )امرمخاطب(اُدْعُ -دْعُوتَ                                 

فعل ، حرف عله  فعل مضارع در صيغه هاي بدون ضمير بارز در صورتي كه بعد از ادوات جازمه واقع شود، به جاي سکون آخر

  :حذف مي شود، و حركت ما قبل جانشين آن مي شود، مانند

 لم + نَجري = لم نَجرِ       ال + تتلو = ال تَتلُ                لم + يرضَي = لم يرضَ      لم + تَرضَي = لم ترضَ 

 ديري دارداعراب تق ضمه در آخر فعل مضارع ناقص تبديل به سکون مي شود: يهديُ مي شود: يهدي-6

 هدينتانت ِ -تهدون تمان -هم يهدون     اعالل به حذف دارند: 10و9و3در مضارع ناقص صيغه هاي-7

 )تدعون( مانند هم هستند.12و9)يدعون(و6و3در فعل مضارع ناقص واوي)يفعُلُ( صيغه هاي-8

 انتنّ تدعون    –هنّ يدعون      انتم تدعون  –هم يدعون 

 تهدين( مانند هم هستند.انتِ وانتنّ  )12و  10)يفعِلُ( صيغه هاي ياييدر فعل مضارع ناقص -9

 عود( -دعو-ودع -به فعلهاي زير توجه شود) وعد-10

 = هوودعَ، هويدَعُ، انتَ دَع ،   انتنّ دَعنَ عَودَ              د=  هووعد، هو يعدُ ، انتَ عِد،  انتنّ عِدنَ        وعَ

 = هوعاد،  هو يعُودُ،  انت عُد،  انتنّ عُدنَ ، هنّ عُدندَ وَعَ               عُون      عُ، انتنّ اُدْدْعُو،  انتَ اُ وَ= هودعا، هويدْدعَ

 عيّنَ و...توجه كنيدبدون اعالل هستند-وفّقَ-تناولَ -تعوّد-توقّف -يواصل -به فعل هاي يواجه-11
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 توجه:     انتنّ ع دنَ ،ج دن)امرمعتل مثال(                 انتنّ :جُدن،عُدن) امرمعتل اجوف(

 هیّأَ و...-حیّأ-یوفّقُ -وفّقَ-یَتناولُ-تناولَ -یتعوّدُ -تعوّدَ  -یواصلُ -واصلَ -یواجهُ-فعل های بدون اعالل:واجهَ

 

 اجوف افعال تمام

 ... س رْنَ ، عُد نَ  ، ب ع ن ، قُلْن ← )ماضی( هُنَّ

 ....س رْنَ ، عُد نَ  ب عنَ ، قُلْن، ← )امر( أنتنَّ 

  

 نالَ  ، نامَ  خافَ، استثناء:

 ن منَ  ن لنَ، خ فن، ← )ماضی( هُنَّ

 نَلنَ،نَمن خَفنَ، ← )امر( انتنّ 

 نالَ  ، نامَ  خافَ،

 ناما ناال، خافا، ← )ماضی( هُما

 ناما ناال، خافا، ← )امر( أنتما

 نالوا،ناموا خافوا، ← )ماضی( هُم

 نالوا،ناموا خافوا، ← )امر( أنتم

 

 یناقص واو

 عفونی دعون،ی ، رجونی تلون،ی ← هُم

 عفونی دعون،ی ، رجونی تلون،ی ← هنَّ

 تعفون تدعون، ، ترجون تتلون، ← أنتم

 تعفون تدعون، ، ترجون تتلون، ← أنتنَّ 

 یائناقص ی

 ... تسینَ  ، نَ یتهد ← أنت  

 ... تسینَ  ، نَ یتهد← أنتنَّ 
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 «حروف عامل وغیر عامل»
 ب كلمه ي بعد از خود اثر بگذارد .يرف عامل يرفي است كه در اعرا) عامل:

 يروف جر ، جزم ، نصب ، مشبهة بالفعل و الي نفي جنِ عامل و بقثه يروف غثر عاملند( . 
َ ، الي ، علي ، بـ  ، كـَ ،  جاره:  ...،ل، يتّي  وفي ، م 

 ) ال ( لَم ، إن   الء نهي( ،  لـ   الم امر ) جازهم:
 انصبه:

َ   :انصب فعل مضارع-1  ان يذهبوا( -)ان يذهبَ :لـ   ، َكي )لكي( ، يتي ،أن  ، لَ
ء(-2  :انصب اسم)مبتدا
ََّ  ، لَث ت ، لعلّ ف:ال   اّن هللاَ علثم     :يروف مشبهة بالفعل : إنَّ ، أنَّ ، كأنَّ ، لك

 بلثةَ اصعب  مَ الجهل ال  ب:الانفیة للجنس:
غیرعامل:
 

 ما ، اليروف نفي :  -

 و...،  ، فـَ  ، ث مَّ  وَ يروف عطف :  - -

 يروف ندا : يا  -

 استثنا : إالّ  فير -

 يروف استفهام : أَ ، هل -

 مبني بر سكون( –مبني بر كسر  –مبني بر فتح  –نوع بناي يرف ) مبني بر ضم همه يروف مبنی هستند: 

 تذکر:تتحلیل حروف رد کنکور مهم نیست
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 :  انواع واو

 باشد:     واللِ  واو قسم همان حرف جروعامل جر مي-1            

 أسرع الطالب الي البيت ماشياً و عاجالً        واو عطف غير عامل :-2  

 انواع ال: 
 التلميذ َ في الصف      ال نفي جنس )الناسخه( عامل نصب مبتداء : -الف      

 الترضَ     -التدعُ -التهدِ -التذهبوا -التذهب          النهي عامل جزم مضارع:-ب      

 يالترضَ -والتدعُ -يالتهدِ –التذهبونَ  -التذهبُ                    ال نفي غيرعامل:-ج       

 انواع الم: ** 
 اَلْمُلْکُ لِلّهِ .)حکومت از آنِ خداست(                : اسم +الم جارّه    :عامل جر  -الف    

 نْجَحَ .)تال  كردم براي اين كه موفّق شوم.(اِجتَهَدتُ لِأ     :+ فعل مضارعالم ناصبه:   عامل نصب  -ب   

 :نكته

 ه نمي آيدلاول جم الًوالم تعليل( الم ناصبه معم-را معين مي كند ي)علت وقوع فعل الم ناصبه بعد از انجام يک فعل مي آيد

 از دروغ دوري بجوييم!( )بايد لِنَبْتَعِدْ عَنِ الْکَذِبِ !      :م+ فعل مضارع غايب ومتکلّالم جازمه:     عامل جزم -ج  

 اول جمله مي آيد. الم جازمه بر سر فعلهاي مخاطب نمي آيد.معموالًتوجه:

 تِيهذا الب ربَّ عبدوايلفَ       معموالً ساكن خوانده مي شود.« وَ ، فَـ » الم امر پس از حروف 
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 «عامل وغیر عامل» انواع من وما
 «ما» انواع

 مايکذّبُ -ماذهبَ:     فعل ماضي يامضارع عامل(+نفي )حرف غير  -1

 بما تعلمتَ عملْإ              ( مثال:معرفه -غير عامل -موصول)اسم-2

 ماهذا؟              (مثال:نکره -غير عامل -فهاميه)اسم تاس -3

 ه الليعلمْمن الخير تنفقواما    (مثال:نکره -عامل مجزوم دوفعل-شرطيه)اسم شرط -4

 «من »انواع

 العاقل من يعتبرُ بالتجارب     ( مثال:معرفه -من موصول)اسم غير عامل-1

 من هو؟     ( مثال:نکره -من استفهاميه)اسم غير عامل-2

 رظفيصبريمن    فعل شرط+جواب شرط( )اسم عامل جزم دوفعل=-نکره -من شرطيه-3
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 (وتقدریي ومحلي موضوع:عالمات ارعاب)ظارهي اصلي وفرعي
 به طور کلی اعراب به سه دسته تقسیم می شود که شامل موارد زیر است :   

 ْْ- ــِــُـ ، ـًــٍــٌـا صلی  ـ                                                                  

 حرف به جای حرکت اصلی           اعــراب ظاهری                                                                      

 فــرعی                               انواع اعراب              

 حرکتی دیگر به جای حرکت اصلی                                                                                                 

 اب غیر ظاهری                    اعراب  تقدیری          اعر                             

 (  عربی سال اول  )   اعراب محلی                                                 

 اعراب ظاهری همانطوری که در باال آمد به دو دسته تقسیم می شود :

   ـــْــِــُ ،  ــًــٍــٌ ـ اعــراب اصلی : که عبارت است از ظاهر شدن حرکات اصلی ــ1َ

ـ اعـــراب فرعی : گاهی در کلماتی معرب به جای حرکات اصلی اعراب ، حرف یا حرکتی غیر از آنچه در اصل باید بیاید 2

 ظاهر می شود . مواردی که اعراب فرعی را شامل می شود عبارتند از :

 ـ جمع مونث سالم ) ات (2ـ 3) ون َ ، ین َ (          ـ جمع مذکر سالم 2ـ2      ـ اسم مثنی ) ان ِ ، ین ِ ( ،   2ـ1

 ـ بعضی صیغه های فعل مضارع ) دارای ضمیر بارز (2ـ 4

 اسم های غیر منصرف ) تنوین وکسره نمی گیرند( -5-2

 تو ضیحات اعراب فرعی :

رفع نظیر فاعل ، مبتدا ، خبر .....  : این اسـم دارای دو عالمت ) ان ِ ، ین ِ ( می باشد که اگر اسم مثنی در موقعیت اسم مثنی -1

می آید که در این صورت) الف (به جای حرکت ضمه قرار می گیرد که می گوئیم مرفوع است به « انِ » قرار گیرد همراه با 

 الف ) یعنی اعراب فرعی می گیرد (.در اینجا حرف به جای حرکت اصلی آمده است .

به و .... ود ر موقعیت جرّ نظیرمضاف الیه و مجرور به حرف جر قرار گیرد به اگر اسم مثنی در موقعیت نصب نظیر مفعول  

در اینجا حرف به جای حرکت اصلی آمده است « ی » می آید که می گوئیم منصوب یا مجروراست به حرف « ینِ» همراه 

 دارای اعراب فرعی است .    پس اسم مثنی در هر موقعیتی که قرار گیرد
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 فرعی به جای ضمهالف خبر مفرد مرفوع به                  مانمعلّرفع  : هما                                                

 فرعی به جای ــَـ ی مفعول به منصوب            مین معلّنصب :              رأیتُ       مثال برای اسم مثنی         

 فرعی به جای کسره  یمجرور به                ن میمعلّجــرّ : سلمتُ علی                                               

می باشد که اگر این اسم در موقعیت رفـع  قرار گیرد همراه با « ون َ ، ین َ » جمع مذکر سالم : این اسم دارای دو عالمت  -2

 می آید و اگر در موقعیت نصب یا جر قرار گیرد همراه با  به جای حرکت اصلی ــُـ« واو » می آید که حرف « ونَ » 

به جای دو حرکت اصلی ــَـــِ می آید پس جمع مذکر سالم در هر موقعیتی که قرار گیرد « ی » می آید که حرف « ینَ» 

 دارای اعراب فرعی می باشد. که حرف به جای حرکت اصلی قرار می گیرد .

 ) و ( اعراب فرعی به جای ــُـــ خبرمفرد مرفوع به                 صادقونرفع : المؤمنونَ                              

 مفعول به و منصوب به ) ی ( اعراب فرعی به جای ـَ                       نَالمؤمنی نصب : رأیتُ                    مثـــال 

 مجرور به ) ی ( اعراب فرعی به جای ــِــ              نَمیالمعلّتُ علی جـرّ  :  سلـّم                                

 مو المدرسة           آنها حذف می شود . مانند : معلّ« ن »  نکته : اسم مثنی و جمع مذکر سالم چنانچه مضاف واقع شوند  

ت رفع وجر دارای همان اصلی ــُـِـ می باشد ـ جمع مو نث سالم : این جمع که با عالمت ) ات ( همراه است در دو موقعی3   

اما اگر در موقعیت نصب نظیر مفعول به قرار گیرد به جای فتحه ، اعراب کسره می گیردپس این جمع فقط در موقعیت نصب 

 دارای اعراب فرعی است که حرکت به جای حرکت می آید . که برای اعراب آن می گوئیم منصوب به کسره است 

 رفع : ــُـــٌ اعراب اصلی : جاءت التلمیذاتُ                      

 نصب : ــِــٍــ اعراب فرعی : رأیتُ التلمیذاتِ  ***مثــال              

 متُ علی التلمیذاتِ جــرّ  :  ــِــٍـ اعراب اصلی : سلّ                       

 ند اسم های غیر منصرف گویند که شامل موارد زیر می باشد : به اسم هایی که تنوین و کسره را نمی پذیر ـ اسم غیر منصرف4

 ) اسم علم مونث شامل مؤنث لفظی و مؤنث معنو ی نیز می باشد ( ،مریمـ اسم های علم مؤنث : مثل فاطمه4ـ 1

 ـ اسم های علم غیر عربی مذکر : مثل ابراهیم ، اسماعیل ، یعقوب ، فرعون .....4ـ 2

 معموالً نامهای غیر عربی دارای وزن یا حروف اصلی نیستند:نکته 

 ها : مثل مکة ، شیراز ، ایران ـ اسم های شهرها و کشور4ـ 3
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که حرف سوم آنها الف که بعد از آن دو یاسه حرف آمده ....« مفاعیل ، مفاعل ، فواعل » ـ جمع های مکسر بر وزن 4ـ 4

 باشد . مثل مزارع ، مصا بیح ، قوافل .....

 ـ صفات بر وزن أفعل مانند : أحمد ، اکــبر ، أحمـر   4ـ 5

                                                                                                    چنانچه در موقعیت جـرّ قرار بگیرند به جای کسره ، فتحه می گیرند .                                                               * اسم های غیر منصرف   

 . کسره می گیرندواقع شوند « مضاف » بگیرند یا اینکه « ال  »اگــر اسم های غیر منصرف توجه:

* اسم های همه پیامبران غیر منصرف است غیر از : محمّد ) ص ( ، صالحٌ ، هودٌ ، لوطٌ ، نوحٌ ، شیث ٌو شعیبٌ که این موارد   

 منصرف هستند . 

    : مثال برای اسم های غیر منصرف 

 مجـرور به فتحه ) اعراب فرعی فتحه به جای کسره (                     ذهبتُ الی مساجدَ   ـــ 

 مجرور به فتحه ) اعراب فرعی فتحه به جای کسره (                        علی یوسفَ  سلّمتُـــ 

 خبــر و مرفوع به ضمه ) صفت غیر منصرف و تنوین نگرفته است (                        ـــ هذه مساجدُجمیلةٌ

قت داشته باشید که اسم های غیر منصرف در دو موقعیت رفع و نصب دارای اعراب اصلی می باشند وفقط در موقعیت جــرّ د

 دارای اعراب فرعی است البته اسم های غیر منصرف در هر موقعیتی که باشند تنوین را نمی پذیرند .

 رددرموقعیت جر ،کسره می پذیمثال برای مواردی که اسم غیر منصرف   

 ذهبتُ الی المساجدِ                َمساجدذهبتُ الی                     بگیرد     « ال » اگر اسم غیر منصرف 

 المدینة مساجدِ ذهبتُ الی                 واقع شود   « مضاف » اگر اسم غیر منصرف 

 ذیرفته است .به این دلیل که مضاف واقع شده است و کسره را پ مساجددر این مثال لفظ 

 گرفته کسره گرفته است .« ال» و در مثال اول به این دلیل که 

 تذهبین ( -تذهبون -یذهبون–تذهبان –ـ صیغه های دارای ضمیر بارز فعل مضارع : ) افعال خمسة:یذهبان 5

در حالت رفع ثبوت اعراب ختم می شوند و دارای ضمیر بارز هستند« ن» در آن دسته از صیغه های معرب فعل مضارع که به 

نون اعراب و در حالت نصب و جزم حذف نون اعراب را دارند که این موارد جزء اعراب فرعی محسوب می شوند . اعرابهای 

 فعل مضارع  رادر دروس آینده به طور کا مل فرا خواهید گرفت .

 مثـــال : یتعلــّمون َ                فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون اعراب  

  مثـــال : لم یتعـّلموا                  فعل مضارع مجـزوم به حذف نون اعراب 

 :لن یتعلموا                منصوب به حذف نون اعراب مثـــال 
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  مبحث اعراب تقدیری و محلی  -

 ل مواردزیر است :: این اعراب که بواسطه نقش کلمات به آنها ) البته بعضی کلمات ( داده می شود شام اعراب محلیـ 

ـ اسم های مبنی : همانطور که می دانید کلمات مبنی با تغییر موقعیت آنها درجمله اعراب ) حرکت آخر ( آنها تغییر نمی کند 1

 می گیرند .  اعراب محلیبلکه بواسطه محل وموقعیتی که در آن قرار گرفته اند  

 مرفوع فاعل محالً                    ذلکَمثــال : ذهَبَ  

 محالً مجرور                  ذلکَمفعول به و محالً منصوب            نظرتُ إلی                  ذلکَرأیتُ 

 و شبه جمله هرگاه که نقش بپذیرند اعراب محلی می گیرند . هـ جمل2

 خبــر شبه جمله محالً مرفوع                        هلل مثال : الحمدُ 

 خبــر جمله فعلیّة محالً مرفوع ،        األنبیاءَ.     بعثَاهللُ 

 : اعــراب تقدیری 

برخی کلمات با وجود اینکه معرب هستند اما عالمت های اعراب را نمی پذیرند . که با توجه به نقشی که در جمله می پذیرند 

 اعراب آنها را به صورت تقدیری بیان می کنیم . 

 نها تقدیری است عبارتند از :مهمترین مواردی که اعراب آ

 ـ اسم مقصور  : اسمی است که به الف کوتاه ختم می شوند )ی (مثل : کبری..1

 اسم های مقصور در هر سه موقعیت رفع و نصب و جر دارای اعراب تقدیری می باشند

 عل و تقدیراً  مرفوع فا                        الفتی رفع : جاءَ                                         

 مفعول به وتقدیراً منصوب                  الفتیاعراب اسم مقصور                   نصب : رأیتُ 

 مجرور تقدیراً                ألذیجــرّ : سَــلمَ الفتی من ا                                      

نداشته باشد تنوین فتحه می گیرد این تنوین عالمت اعراب « ضاف الیه م» و « ال »اسم مقصور در صورتی که  نکـــته :

 است .  تقدیری نیست واسم مقصور بازهم دارای اعراب

 خبـــر و تقدیراً مرفوع                مثال : هو فتیً        
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 اضی .....ماقبل مکسور ختم شود . مانند : هادی ، ق« ی » ـ اســـم منقوص : اسمی است که به حرف 2

 اسم منقوص در دو موقعیت رفع وجــرّ اعرابش تقدیری است ودر موقعیت نصب اعرابش اصلی است و فتحه آشکار می شود .   

 فاعل و تقدیراً مرفوع                  القاضیرفع : ) تقدیری(  حضرَ                                      

      

   اصلیمفعول به ومنصوب به فتحه            القاضیَ نصب : ) اعراب اصلی ( رأیتُ   *** اعراب اسم منقوص       

                                         

 تقدیراً مجرور                 لقاضی جــرّ : ) تقدیری ( مررْتُ با                                     

 ماقبل ساکن باشد آن اسم منقوص به حساب نمی آیدمانند :« ی » مشدد یا اینکه  «ی » ـ اگر آخر اسمی 1چند نکته : 

  ،الوحیعلیّ ، تقی ّ ، رمْی ، سعْی 

از آخرآن حذف می  "ی  "نداشته باشد ، حرف « مضاف الیه » ویا اینکه « ال » اگر اسم منقوص در حالت رفع وجرّ  -2

عالمت اعراب نیست وهنوز هم اعراب آن تقدیری محسوب می شود اما شود وبه جای آن تنوین کسره می گیرد . این تنوین 

 حذف نمی شود  "ی  "درحالت نصب هیچگاه حرف 

 

 «ال ، مضاف الیه » بدون «                مضا ف الیه » با «                  ال» با                               

 ) تقدیراً مرفوع ( قاضٍالمدینة               جاء  قاضیجاء          القاضیرفع :  جاء  -1                     

 (اصلی ) منصوب به فتحهقاضیاًالمدینة        رأیتُ  قاضیَرأیتُ       لقاضیَنصب : رأیتُ ا -2 **   مثــال      

 ) تقدیراً مجرور( ٍضقالی المدینة      سلمتُ ع قاضیعلی  متُسلّ      لقاضی متُ علی اسلّ -3                   

 :عربی سال سوم14-13-7-4-1فعل مضارع ناقص صیغه های بدون ضمیر بارز )  -3

 اخشَی  -اهدِی-ادعُو  نخشَی -نهدِی-ندعُو  تخشَی -تهدِی-تدعُو  یخشَی -یهدِی-یدعُو:مضارع مرفوع 

 اعرابشان تقدیری است . فعل مضارع ناقص در صیغه های فوق در موقعیت رفع

 ان نخشَی و...( -ان اخشَی -ان تخشَی -ان یخشَی) تقدیراً: ضارع منصوبم 
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 است. ارعاب تقدریي رد اسم مقصور و اسم منقوص
 هدیً -کُبْرَی –دنیا  -رضا -یحیَی  -مجتَبَی -باشد. فَتَیی(  -: اسمی است که آخرین حرف آن الف) ااسم مقصور

 هادٍ  -العالی -هادِىال -حامِىال –باقِى ال -قاضِى الاست.ویاء مشدّدنباشد ى« ـ» ِ:اسمی است که آخرینِ حرف آن اسم منقوص

  العادلِ. ىإلی القاضنَحنُ بحاجة             العادلَ.   القاضىَأحتَرِمُ    العادلُ.  القاضىحَکَمَ 

 تقدیراً مجرور به حرف جر                           مفعول و منصوب   فاعل تقدیراً مرفوع               

 می بینید اعراب اسم منقوص در حالت نصب، تقدیری نیست بلکه ظاهری است:***توجه

 فتیًرد بازهم اعرابش تقدیری می باشد.گیمیحالت رفع ،نصب وجرتنوین فتحهبیاید درسه<ال>:اسم مقصوراگر بدون هنکت

گیرد ویاء ازآخر آن حذف می شود بازهم اعرابش میحالت رفع وجرتنوین کسرهبیاید در<ال>:اسم منقوص اگر بدون نکته

 )مجرورتقد راً(قاضٍمتُ علی سلّ                      )مرفوع تقدیراً(قاضٍمثال: جاء  تقدیری می باشد.

 د علیّ،النبیّ ،الوحی،الظبی منقوص نیستند:اسمهایی ماننتوجه

 :فعلهایی مانند یدعُو،یهدِی،یخشَی،أن یخشَی،الیرجَی حرکت آخرشان ظاهر نمی شودتوجه

 :اعراب ظاهری فرعی واصلی واعراب تقدیری مربوط به کلمه معرب است با کلمات مبنی  اشتباه نشود.توجه

 ه موقعیتی که در جمله دارند اعرابشان محلی است.:کلمات مبنی ،جمله وشبه جمله با توجه بمحلی   

 الطالبِ  هذا تُ علیمالطالبَ                   سلّهذاطالبٌ                رأیتُ  هذا

 )محالً مجرور(مجرور به حرف جر               منصوب محالًو به مرفوع           مفعولمحالً مبتدا
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 «.مضاف و مضاف الیه» و یامنعوت ونعت«صفت موصوف و :کیب وصفي واضافيرت
قبل از صفت ، به اسم اسمی است مشتق تابع اسم ما قبل خود که اسم قبل از خود را وصف می کند موصوف و صفة : صفت

موصوف گویند موصوف در جمله نقش نیست ) منظور از مشتق : اسم فاعل ، اسم مفعول ،صفت مشبهة ، اسم تفضیل و اسم 

 ( مبالغه است

 صفة و مرفوع به تیعیت ) مرفوع به ضمه (                       الحمراءُ  مثا ل : الوردة 

 صفة و مرفوع به تبعیت ) مرفوع به ضمه (                       الکبیـــرة ُالمدرســـة ُ 

از موصوف خوب دقت کنیم که ( مورد تبعیت صفت 4برای یافتن موصوف وصفة در زبان عربی بهترین راه این است که به ) 

 آنها عبارتند از : 

 اگر موصوف مذکر باشد صفت نیز مذکر است              التلمیذ ُ المجتهد ُ.                          

 التلمیذة المجتهدة ُ   .     اگر موصوف مؤنث باشد صفت نیز مؤنث است                    جنس :    -1

                         

 اگر مو صوف مفرد باشد صفت نیز مفرد است              اإلنسان ُ المؤمن ُ.                        

 التلمیذان ِ الناجحان .      اگر موصوف مثنی است صفت نیز مثنی است                        عــدد :     -2

 نیز جمع است              التالمیذ ُ الناجحون َ. اگر موصوف جمع باشد صفت                          

 

 فاضلة ٌ  ةٌاگر موصوف مرفوع باشد صفت نیز مرفوع است                جاءت ْ إمرأ                          

 اگر موصوف منصوب باشد صفت نیز منصوب است                رأیتُ رجالً عالماً.        اعراب :       -3

 مرأةٍ مؤمنةٍ.    إمتُ علی اگر موصوف مجرور باشد صفت نیز مجرور است                 سلّ                          

 

 اگر موصوف معرفه باشد صفت نیز معرفه است.                   الرجلُ العالمُ .                                 

                    معرفة ونکرة :                 -4

 اگر موصوف نکره باشد صفت نیز نکره است .                  رجلٌ عالمٌ.                                 
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 انواع صفة : 
  صفت مفرد مرفوع به تبعیت                 المنیرةُصفتی است که یک کلمه باشد . مانند : طلعتْ الشمسُ صفت مفرد :  -1

 به جمله ای که در باره اسمی نکرة توضیح می دهد ، صفت جمله یا جمله وصفیه گویند .لة : صفت جم-2

 جمله از نظر اعراب نیز تابع موصوف خود است و البته اعراب محلی دارد . ) جمله همیشه دارای اعراب محلی است(

 منصوب به تبعیت  جمله وصفیة و محالً          بالعدل .       یَحکم ُمثال : رأیتُ قاضیاً  

 یک قاضی را دیدم که به عدالت حکم می کرد . 

 ابداً  لن انساهعلّمتنی درساً      .ال یَنفَدُالقناعةُ کَنزٌ   

 دقت داشته باشید در ترجمه جمله وصفیه پس از اسم نکره ) که ( آورده شود . به ترجمه جمله فوق دقت کنید 

 : چند نکته  

ندرت به صورت جمع  انسان باشد صفت آن غالباً به صورت مفرد مؤنث می آید ولی گاهی بههرگاه موصوف جمع غیر -1

  معدودات، أیاماً  معدودةًمؤنث نیز می آید .     مثل : أیاماً 

 مثال:در صفت گفته شد که اسمی است مشتق ، اما گاهی به صورت جامد نیز می آید -2

 تبعیت  صفت مفرد و مرفوع به   یرانی  اهذا رجلٌ  

 برای اسم های مؤنث معنوی صفت به صورت مفرد مؤنث بکار می رود که این اسم ها شامل :-1

) نفس ،شمس،الدار، نار ، أرض ، ریح ، حَرب ، بئر ، و برخی اعضا ء زوج بدن  ،مثل :یَد ،عین، رجْـل ، اذُن ، قَــَدم  و اسم 

 شهرها و کشورها( می باشند . 

 گویند . "ترکیب وصفی  "و به موصوف وصفة  "ترکیب اضافی  "لیه به مضاف و مضاف ا   -2

در ترکیب وصفی جزء دوم یعنی صفت به تنهایی وجود خارجی ندارد . ولی در ترکیب اضافی جزء دوم یعنی مضاف الیه به 

 تنهایی وجود خارجی دارد .

 صفت که به تنهایی معنی نمی دهد .            لشدیدامثال: العطشُ 

 مضاف الیه  که به تنهایی معنی می دهد . ) البئر : چاه ( .            رالبئ ماءُ

 مبحث مضاف و مضاف إلیه  –
 هر گاه دو اسم پشت سر هم آیند اولی را به دومی نسبت دهیم به اسم اول مضاف و به اسم دوم مضاف إلیه گویند .

 در جمله نقش محسوب نمی شود . مضاف إلیه از لحاظ اعراب همیشه مجرور است و اسم مضاف 

 مضاف إلیه و مجرور به کسره                  رِلنهمثــال : ماءُ ا 
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 : چند نکته 

هرگاه ضمیر متصل ) ه ، هما ، هم ، ها ، هما ، هن ّ ، کَ ، کما ، کم ، ک ِ ، کما ، کن ّ ، ی ، نا ( به اسم وصل شود ) یعنی -1

 محالً مجرور می باشد .  پس از اسم بیاید ( مضاف إلیه و

 ک َ : مضاف إلیه و محالً مجرور                      مثال : کتابک     

 نمی گیرد .« تنوین » و« ال » اسمی که مضاف واقع می شود -2

 و تنوین نگرفته است .« ال » أفضل : مضاف واقع شده بنابراین                مثـال : أفضلُ الناسِ       

 آ خـرآنهاحذف می شود . "ن  "نطوریکه قبالً آموختید اسم مثنی و جمع مذکر سالم چنانچه مضاف واقع شوند هما-3

 "حذف شده است و نقش آن مفعول و منصوب به  "ن  "مضاف واقع شده            الضعفاءِ  راحمیمثــال : یَرحمُ اهللُ  

 اعراب فرعی است . "ی 

ضافه هستند که همیشه به دنبال آنها مضاف إلیه می آید مگر اینکه بواسطه مفهوم جمله نیاز به بعضی از اسم ها ، دائم اإل-4

 مضاف إلیه نداشته باشد . این اسم ها عبارتند از : کل ، بعض ، غیر ، قبل ، عند َ ،ذو،......

 مضاف إلیه ومجرور               بٍذئمثـــال: نحوَ   

 هیچ گاه مضاف واقع نمی شوند .« اسم شرط–اسم موصول ــ اسم علم  –ضمیر  –اسم اشاره » اسم هایی نظیر -5

 جمله وصفیه ازنظر معنا با اسم نکره ارتباط دارد.      -6

 )هومستتردریضحک که جمله وصفیه است(یضحکُ جاء تلمیذٌ جمله وصفیه دارای ضمیری است که با اسم نکره ارتباط دارد.-7

 ورت مفرد می آید هر چند در زبان عربی مفرد نباشد.صفت در زبان فارسی به ص -8

 آموزان کوشا  دانش  اَلتّلمیذتان  الْمجتهدتان،  اَلتَّالمیذُ الْمجتهدونَ:

 به ترتیب ذیل ترجمه می شود: معموالً جمله مطابق نیازِفعل ِوخود افزاییممی برآن را«که»وصفی،حرف یجملهیدرترجمه -9

 ضی بعید در زبان فارسی ) و یا ماضی(:ماضی + ماضی = ما *

 کتابی را خریدم که آن را در کتابخانه ی مدرسه دیده بودم. )دیدم(     مکتبة  الْمدرسة:ى فـقد رأْیتُهُ کتاباً  ا شتَرَیتُ 

 ماضی + مضارع = ماضی استمراری  در زبان فارسی: *

 ندایی را شنیدم که مرا به صداقت فرا می خواند.                    إلی الصِّدْقَ: دْعونـىنداءً یَسَم عْتُ 

 مضارع + مضارع = مضارع التزامی  در زبان فارسی: *

 دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم متون یاری کند.     :فهم  النُّصوص ى فـ یُساع ُدنـىعن کتابٍ فَتِّشُ اُ

 آغاز نمی شود.( حتی و..-)ل ناصبهحرف بل بعضی از -ثمّ  -ف -:جمله وصفیه با واونکته مهم -*10
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 ددع
 عددها را در دو گروه بررسي مي كنيم: عددهاي اصلي و عددهاي ترتيبي.

 ترتيبي: يکم ،دوم، ...   عدد:            اصلي: يک ، دو ....            

 عبارتند از:  12تا  1عددهاي اصلي 

 سِتَّة -6                   خَمسة -5     أربَعة -4      ثَالثَة       -3    اِثنان        -2      واحِد   – 1

 عَشَرَ  اِثنا -12            أحَدَ عَشَرَ   - 11    عَشَرَة -10        تِسعَة   -9           ثَمانية -8       سَبعَة -7 

 ح سه معلم زن=ثالث  معلماتٍينَ                ترجمه صحيثالثةُ  معلّم« = سه معلم مرد»ترجمه صحيح 

 براي مؤنّث دقّت كنيد:  12تا  1حال به عددهاي اصلي 

  سِتّ  -6          خَمس -5           أربَع  -4        ثاَلث    -3       اِثنتانِ  -2     واحِدة -1 

 اِثنَتا عَشْرَةَ  -12          إِحدَي عَشْرَةَ -11         عَشْر- 10    تِسْع -9      ثَمانـى     -8                بْعسَ -7

 توجه:مطابقت عدد ومعدودواعداد وصفي براي كنکور مهم نيست ترجمه عدد ونقش عددمهم تراست 
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 «نواسخ »
 کننده اه.جمع انسخه است یعني باطل « نواسخ » 

گاهی اوقات کلماتی بر سر مبتدا وخبر وارد می شوند که سبب تغییراتی در اعراب و معنای جمله اسمیه می شوند به این 

 گویند . نواسخ کلمات

 نواسخ بر دو دسته اند : 

     الف ( افعال ناقصه     دسته اول که فعل هستند .  -1

  نفی جنس "ال  "ب(   لفعل  الف ( حروف مشبّهة با  دسته دوم که حرف هستند  -2

 افعال ناقصه

 افعال ناقصه : افعالی هستند که با آمدن در ابتدای جمله اسمیه تغییرات زیر را در آن ایجاد می کنند :

 مبتدا + خبر =   فعل ناقص + اسم فعل ناقص ) مرفوع ( + خبر فعل ناقص ) منصوب (           

 کان َ محمد ٌ عالما ً          مثال : محمد ٌ عالم ٌ              

 محمد ٌ : اسم کان و مرفوع                عالما ً : خبر کان و منصوب 

 افعال ناقصه عبارتند از :  

 (« کان: ) بود ( ، أصبحَ :)شد ( ، صار َ : )شد( ، لیس  : )نیست (   ، مادام َ : ) تا هنگامی که » 

 از این فعلها نیز استفاده می شود :البته صیغه های فعل مضارع و امر بعضی 

 شو ( می باشد ( ، کــُنْ ) باش (        ،       أصبح َ ، یُصبح ُ ) می شود ( ، أصبح ْ )کان َ ، یکون ُ )

 انواع اسم افعال ناقصه :

 : هر گاه اسم این افعال به صورت مستقل باشد . اسم ظاهر -1

 اسم کان و مرفوع و به صورت اسم ظاهر                 لشیطانِ بین َ أصابع ا هقلبُ مثال : الکافر ُ کان َ

 : هر گاه اسم این افعا ل به صورت ضمائر متصل مرفوعی باشد . ضمیر بارز -2

           اسم أصبح و محال ً مرفوع و به صورت ضمیر بارز          بنعمة اإلسالم إخواناً .              تمأصبح مثال : 

 هر گاه دو مورد باال برای اسم افعا ل ناقصه نباشد حتما ً اسم آنها به صورت ضمیر مستتر خواهد بود . :  ضمیر مستتر -3

 هو مستتر ) اسم کان و محال ً مرفوع (            کان َ عالماً .         مثال :

 

http://www.maghsoodi1.blogfa.com/


    (   09133555776):محمد رضا مقصودي گردآورنده   (                    4)ش          فواعد دوره دبیرستان                    

 

61            .blogfa.com1www.maghsoodi     yazdarabi.ir                                                .www 

 

 انواع خبر افعا ل ناقصه :   

 سم باشد . هر گاه خبر افعال ناقصه به صورت یک ا  :خبر مفرد  - 1

 خبر مفرد و منصوب به فتحه               .     عالمةًکانتْ مریمُ  مثال :

 : هرگاه خبر افعال ناقصه به صورت یک جمله باشد ) دقت داشته باشید اعراب جمله محلی است (خبر جمله  -2

  خبر جمله فعلیه محالً منصوب       یذهبُجمله فعلیه : یک فعل بعنوان خبر ایفای نقش کند .  مانند : کانَ سعیدٌ 

 خبر شبه جمله :  -3

 الف ( جارو مجرور :  خبر شامل حرف جرّو اسم مجرور می باشد . 

  خبرفعل ناقصه شبه جمله و محالً منصوب.             فی المجدمحمدٌ  ماداممانند : 

 ب  ( ظرف : خبر شامل یک ظرف می باشد .

 خبر فعل ناقصه شبه جمله و محالً منصوب             . عندَ المعلممانند : کنتمْ 

 : چند نکته 

اگر خبر افعال ناقصه مشتق وصفی باشد ) مثل : صفت مشبهه ، اسم فاعل ، ... ( از نظر جنس و عدد تابع اسم افعال ناقصه می  -1

 باشد اما مشتق وصفی نباشد نیازی به تبعیت ندارد .

  خبرصارتْ مفرد و مشتق و از لفظ فاطمة تبعیت کرده است .                .    ةًمعلممثال : صارتْ فاطمة  

  خبر أصبحتْ مفرد وجامد و از لفظ العالمات تبعیت نکرده است               اآلمة .   سراجَمثال : أصبحتْ العالماتُ 

) در اصطالح مي .مي آيد« اسم»ر از ( باشد؛ گاهي جلوتوظرفخبر افعال ناقصه در صورتي كه شبه جمله )جارّ و مجرور -2

  .تلميذُال                    المدرسـة ى فـ لَيسَ گويند :خبر، مقدّم مي شود.(

 اسم مؤخّر     محالمنصوب خبر مقدّم                                           

ست که جای آن دو را تغییر دهیم . یعنی خبر توجه:در صورتی که اسم افعال ناقصه نکره و خبر آنها شبه جمله باشد واجب ا

 مقدم شود و اسم مؤخر شود .

   رجلٌ : اسم مؤخر و مرفوع .                     فی البیت : خبر مقدم و محالً منصوب ،مثال : کانَ فی البیت ِ رجلٌ  

  ب ، کتابٌ : اسم مؤخرو مرفوع.                       عندک : خبر مقدم ومحالً منصومثال : کانَ عندک کتابٌ 
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صل مرفوعی آغاز شده باشد و بخواهیم یکی از افعال ناقصه را درابتدای آن بیاوریم به نفاگر جمله اسمیه با یکی از ضمائر م-3

 روش زیر عمل می کنیم .

 ب( فعل ناقص رابه صیغه آن ضمیر می آوریم .    الف( ضمیر منفصل مرفوعی را حذف می کنیم .

 ( خبر منصوب می شود .ج   

 اسم فعل ناقصه محالً مرفوع و عالماً : خبر ومنصوب « تَ » ضمیر بارز مثال : أنتَ عالمٌ .                   کنتَ عالماً :  

 هر گاه اسم فعل ناقص جمع غیر انسان باشد . فعل ناقص به صورت مفرد مؤنث بکار می رود .-4

 .                   جمع لغیر انسان  مساعدةً  األوضاعُمثال : کانتْ  

 با فعل مضارع و ماضی دقت کنید : کانَبه کاربرد -5

 کانَ + فعل مضارع = ماضی استمراری .

 تلمیذُ یکتبُ درسَه ) دانش آموز درسش را می نوشت ( .کان ال

 کانَ + فعل ماضی = ) کان + قد + فعل ماضی ( = ماضی بعید .

 بتُ ( = رفته بودم .کنتُ ذهبتُ ) کنتُ قد ذه

 اسم افعال ناقصه در ابتدای جمله نمی آید -6

 افعال ناقصه از جهت جنس با اسم خود مطابقت می کنند:   لیس التلمیذُ ناجحاً         لیست التلمیذةُ ناجحةً -7

 (ندارند فاعل بنائ ومفعول  -افعال ناقصه الزم ومعلوم می باشندیعنی متعدی ومجهول نیستند.)افعال ناقصه فاعل -8

 کان یذهباگر افعال ناقصه خبر باشند اسم وخبرافعال ناقصه را باهم بعنوان خبر می گیریم: التلمیذ  -9

 کارمی رود.هبفقط یک باردرابتدای آنها «کان»،شودافعال مضارع وماضی بریک دیگرعطف  دویاچند فعل ازهرگاه  -10

 باسوال چه کس؟وچه چیز؟مشخص می شوند یکدیگرند فقط فعل آنها فرق دارد.فاعل ونائب فاعل واسم افعال ناقصه مانند -11

 علیماً      اهللُ کان                            االنسانُ االنسانَ           خُلِقَ         اهللُخلَق 

 فعل  فاعل                 فعل مجهول  نائب فاعل            فعل ناقصه   اسم فعل ناقصه
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 "حروف مشبهة بالفعل 

حروف مشبهة بالفعل حروفی هستند که بر سر مبتدا و خبر می آیند و مبتدا اسم آنها می شود با اعراب نصب و خبر ، خبرآنها 

 می شود با همان اعراب رفع پس این حروف اسم و خبر می گیرند و ناصب اسم هستند ورافع خبر.

 ) اهلل : اسم  إ نّ ومنصوب ، علیم ٌ : خبر إنّ و مرفوع (اهللَ علیمٌ  مثال : اهلل علیمٌ                 إنّ 

 حروف مشبهة بالفعل شامل موارد زیر می با شد :

 اما ( لیتَ ) ای کاش (  لعلّ ) شاید (  –مثل اینکه (ــ لکنّ ) ولی  –به درستی که ( ــ أنّ ) که ( ــ کأنّ ) گویی که -ـ إنّ ) همانا

 اسم این حروف به دو صورت در جمله ظاهر می شود که عبارتند از :بهة بالفعل :انواع اسم حروف مش

 ـ اسم ظاهر : اگر اسم حرف مشبهة بالفعل اسمی مستقل باشد .1

 مٌ ) اسم حرف مشبهة بالفعل و منصوب به صورت اسم ظاهر (معلّ محمداًمانند : إنّ 

 ﴾یأمُرُ بِالعَدْلِ و االحسان هللَ ا إنَّ ﴿

بارز : اگر یکی از ضمائر متصل منصوبی ومجروری بعد از حروف مشبهة بالفعل آیند ، همان ضمیر اسم حرف ـ ضمیر 2

 مشبهة بالفعل خواهد بود . 

 ﴾ا أنْزَلْناهُ قرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکُم تَعقِلونَ إنّ ﴿          اسم إنّ و محال ً منصوب (« ه» عالم ٌ ) ضمیر بارز همانند : إنّ

 انواع خبر حروف مشبهة بالفعل :          

 مرفوعخبر مفرد و                  تلمیذ ٌهر گاه خبر یک اسم باشد . مانند : إنّک خبر مفرد :  -1

 ( خبر مرفوع به واو.محترمونَ  المعلّمینَ إنَّ  )

 خبر جمله :  -2

 ما فی السموات و االرض .  یعلم ُهر گاه خبر یک فعل باشد . مانند : إنّ اهللَ خبر جمله فعلیه : 

 خبر جمله فعلیه و محال ً مرفوع          یعلم ُ               

 خبر جمله فعلیه محالًمرفوع ﴾بِالعَدلِ و االحسان  یأمُرُ اهللَ إنَّ﴿

  خبر شبه جمله : -3

 . لصف   فی ا: هر گاه خبر به صورت جار ومجرور باشد . مانند : إنّ المعلمَ   جار و مجرورالف ( 

 خبر شبه جمله به صورت جار ومجرور محال ً مرفوع .           فی الصف      

 خبر شبه جمله و محال ًمرفوع  : هر گاه خبر ظرف زمان یا مکان باشد . مانند : إنّ الشهداءَ عند اهلل ِ      ظرفب( 
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 : چند نکته 

 سم قبل از خود می باشد.اگر خبر مفرد ، مشتق وصفی باشد از نظر جنس و عدد تابع ا -1

  خبر مفرد و مشتق وصفی است بنابر این از نظر جنس و عدد از اسم تبعیت کرده است .()  عالم ٌمانند : إنک 

گر جمله ای با ضمیر منفصل مرفوعی شروع شده باشد و بخواهیم در ابتدای آن یکی از حروف مشبهة بالفعل را بیاوریم ، -2

 و به جای آن از ضمیر متصل منصوبی ، مجروری که هم صیغه آن است استفاده می کنیم ضمیر منفصل مرفوعی را حذف 

  إنّک ناجحٌ            أنت ناجح ٌ      مانند : 

همانطور که قبال ً آموختید اگر مبتدا نکره و خبر شبه جمله باشد ، خبر مقدم و مبتدا ، مؤخر می شوداین امر در مورد اسم -3

 مانند:بالفعل نیز صادق است . و خبر حروف مشبهة 

 م بر اسم شده است ( دإن ّ فی الصفِ تلمیذاً ) اسم حرف مشبهة بالفعل نکره است و خبر به صورت شبه جمله پس خبر مق

 .    إنّ یذهبُ ،إنّ هوغلط استحروف مشبهة بالفعل برسر فعل وضمایر منفصل مرفوعی نمی آیند  -4  

 ع باشد.به صورت التزامی ترجمه می شود:اگر خبر لیتَ ولعلّ فعل مضار-5

 سرّ هذا الجمال:                    کاش انسان راز این زیبایی را بفهمد یدرک لیتَ االنسان

 مسلمانان از خواب غفلت بیدار شوند)امید است(شاید         من نوم الغفلة:      یستیقظونلعلّ المسلمین 

     فرد وجمله نداشته باشیم.   اهلل علی کلّ شیءٍ قدیرٌ توجه:خبر شبه جمله زمانیست که خبر م

  «إنما الدنیا خیالٌ عارضٌ »توجه:اسمی که بعد ازانّما می آید مبتدا است.    

 توجه:ضمایری که به حروف مشبهه وافعال ناقصه می چسبند حتماً اسم آنها هستند.    إنّکم مودّبون    کانوامودّبینَ 

 ة للجنس (ال نفی جنس ) ال النافی

حکم مربوط به اسم خود را کامال ً نفی می کند وبه همین علت در ترجمه آن از کلمه هیچ .... نیست ،استفاده می کنیم  "ال "این 

 شبیه حروف مشبهة بالفعل عمل می کند یعنی اسم و خبر می گیرد و اسم آن منصوب وخبر آن مرفوع است . الاین 

 مشخصات اسم ال نفی جنس :

 م حتما ً اسم عام است لذا اسم های علم نمی توانند به عنوان اسم ال نفی جنس استفاده شوند .این اس -1

 مانند : ال طالب َفی الصف ِ ) طالب : اسم عام است ( 

اسم ال نفی جنس حتما ً باید نکره باشد لذا اسم های معرفه نمی توانند به عنوان اسم ال نفی جنس محسوب شوند . مانند : 

  عندی ) کتاب : نکره است ( َال کتاب
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 نمی گیرد . )عام است ونکره(« تنوین» و« ال»اسم ال نفی جنس از نظر اعراب مبنی بر فتح و محال ً منصوب است لذا  -2

 هيچ باليي سخت تر از ناداني نيست.          .      مِنَ الجَهْل أصعـــــَبُ            بَلـــــــيّةَال  مانند : 

 خبر ال مرفوع    مبني بر فتح   اسم الي    

سه نوع خبر دارد که شامل همان خبر مفرد ، خبر جمله و خبر شبه جمله می  هاز لحاظ خبر النفی جنس همانند حروف مشبه

 باشد .

 . ال في الصف تلميذاً غلط است دقت داشته باشید هیچ گاه خبر شبه جمله ال نفی جنس بر اسم آن مقدم نمی شود 

 دقّت کنید:« ال»واع به ان -3   

 التَتَأمَّلْ: درنگ نکن  ال تَنتَخِبْ: انتخاب نکن        عامل ی ناهیه )یعنی الی نهی(  « ال» -1

 ال تَتَأمَّلُ: درنگ نمی کنی  ال تَنتَخِبُ: انتخاب نمی کنی  غیرعامل  ی نافیه )یعنی الی نفی (  « ال» -2

 ال أحَدَ موجودٌ: هیچ کسی نیست.-  عامل نصب مبتداءنس( ی نافیةٌ لِلْجِنس )یعنی الی نفی ج« ال»-3

 توجه:مبنی عارضی:    

 اسم ال نفی جنس)مبنی بر فتح(   التلمیذ َ فی الصف        -1

 ایّها -یا حسینُ  -منادای مفرد)مبنی بر ضمه( یااهللُ -2
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 وشبه جمله حالتهاي مختلف جمله
 واجباته یکتبُ لمیذ الذی اسم موصول+صله)نقش ندارد(.مثال:رایتُ الت-1

 اسم نکره+ جمله وصفیه تابع اسم نکره)نعت جمله تابع منعوت(-2

 فیها اآلباء واالمهاتُ اشترک فی حفلةٍ         واجباته یکتبُ تلمیذٍسلّمتُ علی  -الف      

 جرورجمله وصفیه محالم                                  جمله وصفیه محالمجرور                

                           واجباته یکتبُجاء تلمیذٌ  -ج    هواجباتِ یکتبُ اًتلمیذ رأیتُ-ب     

 جمله وصفیه محالًمرفوع                                                      نصوبمجمله وصفیه محالً                  

 فی الصفواجباته                        التلمیذُ یکتبُمبتدا+خبر محالً مرفوع.مثال :التلمیذُ-3

 خبر محالً مرفوع                          خبر محالً مرفوع)شبه جمله(                                          

 فی الصفواجباته       إنّ  التلمیذَ  یکتبُحروف مشبهه+ خبر محالً مرفوع.مثال : إنّ التلمیذَ-4

 )شبه جمله(خبر محالً مرفوع              خبر محالً مرفوع                                                         

 فی الصفال تلمیذَ         واجباته یکتبُالی نفی جنس+ خبر محالً مرفوع مثال: التلمیذَ-5

 )شبه جمله(خبر محالً مرفوع              فوعخبر محالً مر                                                         

 ی الصففواجباته     کان التلمیذُ یکتبُافعال ناقصه+خبرمحالً منصوب. مثال: کان التلمیُذ -6

 )شبه جمله(خبر محالً منصوب خبر محالً منصوب                                                                  
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 «مفاعیل »
 مفعول مطلق(       مفاعيل همواره منصوب مي باشند. -3مفعول فيه        -2مفعول به    -1مفاعيل  )انواع 

 مفعول به

 مفعول به ميان فعل وفاعل وحتي پيش از فعل متعدي مي آيد. -1

 ضمير( مي آيد. -مفعول به ،به دوصورت)اسم ظاهر -2

 چه چيز را؟مشخص مي گردد(حتماً فعل بايد متعدي باشد.)با سوال چه كس را ؟ و -3

 مي تواند صفت يا مضاف اليه داشته باشد. -4

 جنسيت مفعول به ،ربطي به جنسيت فعل وفاعل ندارد. -5

 به منصوب بودن مفعول به )اصلي ،فرعي  ، تقديري ومحلي( توجه شود. -6

 اه نگردد.با منصوبات ديگر)حال ،تمييز،منادا،استثناء،مفعول فيه ،مفعول مطلق  و...(اشتب -7

  فعل هاي دو مفعولي توجه شود)وهب ،اَعطي، منح،آتي،وعدَ،جعلَ،حسِب،رزقَ،البسَ،كلّفَ،سَمّي،جنّبَ،الهمَ و...( -*8

 به ترجمه مفعول به توجه شود)در ترجمه مفعول به الفاظ با،به،از،را و... استفاده مي گردد(. -9

 مفعول فيه

 سافرتُ في يومِ الجمعةيعني          الجمعة يومَمثال:سافرتُ  ارد.معناي) في =در( در آن وجود دمفعول فيه -1

 سافرتُ في يومِ الجمعة  مثال: قبل از آن حرف جر نباشد. -2

 معموالً در پايان جمله مي آيد. ولي مي تواند در آغاز جمله هم بياييد. -3

نْدَ، بَيْنَ، فَوْقَ، بَعْدَ، قَبْلَ، وَراءَ ) پشت(، وَسَطَ، صَباحاً، ظُهراً، أمامَ، تَحتَ، خَلفَ، جَنْبَ، عِهمان قيد زمان ومکان فارسي است.  - 4

رَ )چـ((، اننَ، مَساءً، لَيالً، اَليومَ، أمْسِ )ديروز(، غَداً)فردا(، نَهاراً، عِشاءً )شبانگاه(، لمّا)هرگاه(، إذا )هرگاه(، يَمينَ )راست(، يَسـا

نَةَ،اين،متي،تجاه)درمقابل( آخر،مدي،قرب،طول،اينما،اثناء،مقابل،حينَ ) وقتي كه( ، هُنا )اينجا( ، لَيلَ -ابـداً،دائماً، يومَ، لحظـةَ، سـَ

 حيثُ، وقت، خالل، مع، عندما،حينما

 در جمله اسميه وفعليه مي آيد.  -5
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 به معرب ومبني بودن ظرف توجه شود. -6

 معموالً بعد از ظرف مضاف اليه مي آيد. -7

 ،اسم اشاره وعدد... توجه شود مي توانند جانشين ظرف شوند.به كلماتي مانند كلّ -8

 كلمات اليوم ،الليل،النهارو.... مي توانند در نقش فاعل، مفعول به ،مبتداء وخبرو.....قرار بگيرند.  -9

 اول نقش هاي اصلي مانند فاعل،مفعول به ،مبتدا،خبر،نائب فاعل مشخص گردد سپس به دنبال مفعول فيه بگرديد  -10

 ( مفعول مطلق)تاكيدي  ــً ونوعي يابياني ــَ  ـــً

 مفعول مطلق مصدري منصوب از جنس فعل جمله است كه براي تأكيد ورفع شک وترديدو بيان نوع فعل به كار مي رود. -1

 چون مصدر جامد مي باشد پس مفعول مطلق به صورت مشتق اسم فاعل،مفعول،صفت مشبهه نمي آيد. -2

 عليه مي آيد.معموالً در پايان جمله ف -3

 مفعول مطلق مانندحال ،تمييز،مستثني،مفعول فيه و... نقش اصلي نيست )براي كوتاه شدن جمله مي توان آن را حذف كرد( -4

 تذكّر: همه اين كلمات مي توانند مفعول مطلق باشند براي فعل محذوف. -5

   (، )سَمْعاً و طاعةً(، اًاللّهِ: پناه بر خدا( ، )عَفْواً(، )حتماً(، )شُكْرصَبْراً (، )حقّاً : به راستي ( ، )أيضاً: همچنين(، )جِدّاً(، )مَعاذَ )

 )سبحانَ اللّهِ : خدا پاک است( ، )حَمْداً لِلّه(، )مَهْالً: مهلت بده، آهسته(،اضافه،بناء،معذرهً،حتماً،نظرةً

سط يا آخر جمله بيايند اگر نقش ديگـري مفعول مطلق مي باشند.ولي اگر در و/100اگر كلمات فوق در ابتداي جمله بيايند -6

 نداشته باشند مفعول مطلق هستند.

 به تفاوت مفعول مطلق تاكيدي ونوعي ومفعول مطلق برا ي فعل محذوف توجه شود. -7

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

 توبه كننده  از گناه خودقطعاً آمرز  خواست.                          اِسْتَغْفَرَ التائبُ مِن ذَنْبِهِ استغفاراً.  تاكيدي

 مجيد به دوستش به خوبي آموز  مي دهد.                   يُعَلِّمُ مجيدٌ صديقَهُ تعليماً جَيِّداً.    نوعي+صفت

 دانش آموز در درس خود مانند اميدواران تال  مي كند.     درسِهِ اجتهادَ انمِلينَ. نوعي +مضاف اليهى فيَجتَهِدُ التلميذُ 

 به صفت ومضاف اليه بعد از مفعول مطلق نوعي يا بياني مي آيد توجه شود.-8

 عنّي اليزولآمنتُ باهلل ايماناً به جمله وصفيه بعد از مصدر توجه شود. -9

 از مفعول مطلق مي باشداگر باواو ،ثمّ،فَ ،الم ناصبه و...شروع شده باشد جمله وصفيه نيست. جمله اي كه بعد  -10

 ليستريحواوقوفاً هم وقفواقرب شجرةٍ    

 مفعول مطلق تاكيدي                         
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 «الح»
 (.ین -ً  اٍت _حال همواره منصوب است) -1

 حال همان قيد حالت فارسي است.            -2

 حال معموالً در پايان جمله مي آيد. -3 

 حذف شده 92جمله حاليه از كتاب  حال به دوصورت)مفرد وجمله(مي آيد. -4

 حال اگربه صورت مفرد بيايد اسمي است مشتق: -5

 صفت مشبهه( نكره،منصوب)ــَ ـــً ين اتٍ( است. –اسم مفعول  –)اسم فاعل 

 ه حالت است وبه آن صاحب حال )ذو الحال(مي گويند.قبل از حال اسم معرفه اي مي آيد كه دارند -6

 حال با ذوالحال از نظر جنس وعدد مطابقت مي كند. -7

 حال ركن اصلي جمله نمي باشد.) حال را مي توان حذف كرد(-8

 حال بعد ازجمله كامل مي آيد. -9

 ()حال مفرد ومنصوب   فَرِحَتَينِ.  السّاحةِ فىعَبُ األُختانِ تَلْ        ()حال مفرد ومنصوب        فَرِحَةً السّاحةِ فىتَلْعَبُ األُختُ 

 ()حال مفرد ومنصوب               فَرِحَاً السّاحةِفىيلْعَبُ الطفلُ     ()حال مفرد ومنصوب  .     فَرِحَاتٍالسّاحةِ فىتَلْعَبُ التلميذات 

 (حال مفرد ومنصوب)            رِحَينِالسّاحةِ فَفىيلْعَبُ الطفالن  (  نصوب)حال مفرد وم          فَرِحينَ  السّاحةِ فىيلْعَبُ االطفالُ 

 به ارتباط حال وصاحب حال توجه شود.            -10

حال ازكيفيت وحالت فاعل ومفعول به ونائب فاعل واسم مجرور سوال مي كند.با مفعول مطلق نوعي اشتباه نشود كه  -11

 ازكيفيت فعل سوال مي كند.
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 «تمییز» 
 تمييز اسمي است معموالً جامد نکره ومنصوب. -1 

 نقش تمييز رفع ابهام و روشن ساختن معناي جمله است. -2

 در پايان جمله مي آيد.-3

 اگر جمله بدون تمييز بياييد در ذهن سوال ايجاد مي شود:از چه نظر؟از چه لحاظ؟ از چه چيز؟)من اي شيءٍ؟( -4

 اعل يا مفعول بوده است.تمييز در اصل مبتدا ،ف-5

 حسُنَ الطالبُ خلقاًاگر قبل از تمييز فعل الزم باشد تمييز دراصل فاعل بوده:                 -الف

 فجّر اهلل االرضَ عيوناًاگر قبل از تمييز فعل متعدي باشد تمييز دراصل مفعول بوده است:       -ب

 انتَ اكثرُ منّي ادباً مبتداء بوده است:        اگر قبل از تمييز جمله اسميه باشد تمييز دراصل -ج

 گاهي تمييز را مي توان به صورت مبتدا ويا فاعل ويا مفعول ترجمه كرد:-6

  صبرُها اكثرُ منّي        صبر او از من بيشتر است.             هي اكثر منّي صبراً=

  طابت خلقُ الطالبةِ اخالق دانش آموز نيکوشد.                  طابت الطالبة خلقاً=

  فجّرنا عيونَ االرضِ         چشمه هاي زمين را شکافتيم.      فجّرنا االرض عيوناً=

 تمييز به صورت مشتق نيز مي آيد:كفي بالل شهيداً=خدا از لحاظ گواه وشاهدبودن كافي است -7

مي « أشَرّ » و « أخيَر» اسم تفضيلند و مخفّف  بيايند؛« بدتر» و « بهتر» نيز اگر به معناي « شَرّ» و« خَير»دو اسم  -8

 هو خيرٌ إيماناً. او با ايمان تر است.و نياز به رفع ابهام دارند        معموالًشوند

 توجه:در جمالتي كه تمييز پس از اسم تفضيل مي آيد،گاهي مي توان آن دو رابه صورت يک كلمه ترجمه كرد:

 تراست=  اوخوش اخالق تراست. هو أحسنُ أخالقاً= اوازنظر اخالق نيكو

 انا احبّ الخير  –الخير عند اهلل كلمه خير وشر به معني خوب وبد،خوبي وبدي نياز به تمييز ندارد.     -9

 تمييز بعد از كلمات ابهام دار مي آيد: -10

 (تمييز بعد از عد،وزن،مساحت،پيمانه مي آيد.) مثقال، ذرّة ، كيلو ، مَنّ ، متر ، عِشْرونَ-الف

 بعد اسم تفضيل )أفعل،فعلي(مي آيد تمييز مي باشد.اي كهمعموالً اسم جامد ونکره -ب
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ساء، ،كفيإشتهر،،جفّ،تقدّمَ،ارتفعَ،«بازشد»طاب،زاد،ازداد،بعُدَ،حسُنَ،عظُمَ،كثُرَ،فجّرَ،تفتّحَزا)ابهامتمييزبعدازفعلهاي -ج

 آيد.مي (مأل،،جهّزَ،وسعَ،كبُرَ،إمتألَ«اضافه مي كند»غرسَ،نظمَ،يضيّفُ

 و... نياز به رفع ابهام دارند.12تا3اعداد شمارشي)اصلي( -11

 تمييز را تر جمه مي كنيم.:«از لحاظِ،از جنبه ي،از،...»گاهي با آوردن تعبيراتي از قبيل-12

 مليءَ قلبي ايماناً= قلبم از ايمان پرشد.
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 «اانثتسء» 
 مستثني منه + ادات استثناء)الّا(+مستثني    :        اركان استثناء -1

 .  دانش آموزان در امتحان قبول شدند جز فرد تنبل.المُتَكاسِلَ  إلّااالمتحان فى  الطلّابُنَجَحَ                             

 الزَّلزَلَة إلّا بيتاً واحِداً بَبِبِسَالبُيوتُ اِنهَدَمَتمستثني ومستثني منه اسم هستند.    -3        مستثني همواره منصوب است. -2

 مستثني منه مي بايست از يک نفر بيشتر باشد. -4

به و...( كه در جمله پيدا مي كندبا گاهي مستثني مِنه در جمله ذكر نمي شود.. مستثني مطابق با نقشي)فاعل،نائب فاعل،مفعول-5

مالت منفي وسوالي مي آيد به شرط اينکه جمله قبل از الّا ناقص معموالً در ج اعراب مي گيرد. –فرض اينکه إلّا موجود نباشد 

 باشد)مستثني منه محذوف( باشد.

 بدون إلّا نائب فاعل براي ال يُقال است .« الکذبُ »                           ال يُقالُ إلّا الكذبُ.  

 . ٌبراي ماجاءَ است .بدون إلّا فاعل « مسعود »                      ما جاءَ إلّا مسعود 

 .َبدون إلّا خبر براي ليس است .«   النَّجاحَ»                  لَيسَ القصدُ إلّا النَّجاح 

 معناي حصر و اختصاص وجود دارد.)به صورت مثبت وبا تاكيد ترجمه مي شود(،اين استثنائي كه مستثني منه حذف شدهدر 

 .لَمْ أقرَأ» مستثني منصوب  بإعراب مفعول به لِـ « درسَ »                 لَمْ أقرَأ  إلّا درسَ التاريخ » 

 جز تاريخ ،درسي را نخواندم.                    يعني : فقط درس تاريخ را خواندم.

 مااوليائي منكم إلّا المتّقوناست:  منه محذوفاگر بعد از الّا اسم مرفوع بيايد مستثني   -6

 است منه محذوف مستثني معموال بيايدظرف  يا اگر بعد از الّا جارومجرور -7

 منه محذوف نيستلتالميذک :مستثني  اَتنبض دقات قلبک الحدٍالّا

 به مرفوع منصوب بودن مستثني)اصلي ،فرعي،تقديري ومحلي توجه شود( -10

 الُ كلمةٌ إلّاالكذبَ التخف  احداًالّا اهللَ .    ال يُقمستثني منه اگر به صورت مفرد باشد به صورت نکره مي آيد:   -11

 اگر قبل از الّا كلمات اَحد، كلّ ،بعض وجميع بيايد معموالً مستثني منه مي باشند. -12

  لم نتوقّف لحظةً لنلعبَ مع األطفال إالّ واحداً منّا! توجه شود.:     نحنبه مستثني منه به صورت ضمير مستتر  -12
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 «منادا »
 منادا ناميده مي شود(« يا » كنيم.) اسمِ بعد از منادا اسمي است كه آن را صدا مي -1

 انواع منادا:   -2

  )يا محمدُ اُسْكُتْ.(  مناداي علم)مبني برضمه محالً منصوب(                  -1

 مناداي مضاف)معرب ومنصوب ــَ ،ي، اتِ،الف(  -2   

 يا معلّمي -مدرسهِيا معلماتِ ال -يامسلمي العالمِ  –الرحمةِ صاحب يا  -يا طالبَ المدرسه  

 توجه:

 است.ميم مشدّد به جاي حرف ندا آمده است.« الل» است و اين حالت فقط در مورد كلمه «يا الل»به جاي« اللهمّ -1

 استثنا است.« الل» نمي آيد؛ امّا « ال» بر سر كلمه داراي « يا»  -2

از نظر اعـراب، «  ها» مي آوريم . اسم بعد از«أيًتها»مونثوبراي «أيها»بگيرد قبل از آن براي مذكر« ال»اسم مورد ندا اگر -3

 بر ضم است آنها نيز بنابر تابعيّت مرفوعند مبنيّ تابع منادا است. و چون منادا در اين حالت 

 تُها المَرأةُيا أيُّها الرَّجُلُ           يا أيَّ        ﴾يا أيَّتُها النفسُ المطمئنّةُ ﴿         ﴾يا أيُّها الّذينَ آمنوا ﴿   

 مناداي علم تنوين نمي گيرد.)مبني بر ضمه عارضي( -5                   اسم هاي خداوند فقط الل علم است. -4

 گيرد.مناداي مضاف نون مثني وجمع مذكر سالم وال وتنوين نمي -6

 رَبِّ = رَبّى        ياقومِ=ياقومي       أبتاه=أبي    را حذف نمود.« ي» اضافه شود مي توان«ي » اگر منادا به ضمير -7

 يوسفُ اعرض عن هذامي توان حرف ندا)يا( را به قرينه حذف نمود. -8

 به فعل امر ونهي مخاطب وضمير مخاطب توجه شود. -10               به مضاف ومضاف اليه بودن توجه شود . -9

 (توجه شود.  به اعراب منصوب)اصلي ،فرعي،تقديري ومحلي -11

 ...( توجه شود،النار،اغلب اعضاي زوج بدن وبه مونث مجازي)النفس،االرض،الدار-12 
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