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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ررتین آزمون اهی حقوقی رد ک اآزمون تصدی هب امر سردفتری اسناد رسمی یکی  نشده بود و هب  شور بود هک طی چند سال گذشته ربگزارز رپطرفدا

امسال شاهد  ور این داوطلبان باالخره هب سر آمد گزاری این آزمون هب سر می ربدند. ااظتنااظتنر رب رد ی زیادی از داوطلبان تبع آن عده 

صصی علوآبل نیز روال بود یکی از مواد مهم این ق ربگزاری این آزمون هستیم و همانگوهن هک از  تخ
م زمون ردس ادبیات رعب رد حد 

 م. این راه یاور داوطلبان گرامی باشی ردوه کارربدی صرف و نحو و رتجمه هیه جزت انسانی است. هب همین دلیل ربآن شدیم ات با 

ح  صورت کامل و رد عین حال موجز مطرهبب مفید رد آزمون سردفتری اسناد رسمی مطال رد تهیه این جزوه سعی رب آن شده است ات 

ی و مربوط ی از سواالت اتلیف ا پایان مجموهع ردو ضوع سعی رد تفهیم بهتر مطلب شده است گردد، رد ره بخش با طرح سواالت مرتبط با مو

 د.ه هب تسلط کافی رد این ردس دست یابنست داوطلبان گرامی با مطالعه این جزوهب سالهای گذشته آزمون ذکر شده است. امید ا

 با آرزوی آزرو نماندن آرزواهیتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 هزاد قشالقیانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 مقدمات
هم قرار می  زبان از مجموعه کلماتی ساخته می شود که با نظم خاصی تحت عنوان دستور زبان یا قواعد در کنار

وجه به گیرند و جمالت را تشکیل می دهند. پس مهم است کلمات را خوب بشناسیم. علم شناخت کلمات بدون ت

  جایگاه و کاربرد انها در جمله علم صرف نامیده می شود.

 ( حرف3( فعل      2( اسم     1از نظر علم صرف کلمه در زبان به سه قسم تقسیم می شود: 

 رد.آن کلمه ای است که بر معنای مستقل خود فارغ از زمان اشاره دارد. پس اسم زمان ندا اسم:

 نشانه وجود دارد:  5برای اسم 

 متییز الحصل بالجّر و التنوین و النداء و ال             و مسنٍد لالسم  

 ( مبتدا واقع شدن5گرفتن   « ال( »4( منادا واقع شدن   3( تنوین گرفتن   2( مجرور شدن   1

 َجْهل ، ف کْر ، َجْهدکلمات سه حرفی ساکن الوسط غالباً اسم هستند: 

 َخْْضاء ، سامءختم می شوند اسم هستند: « اء»کلماتی که به 

 تقسیم اسم از نظر جنس:

 ، عال م )شیر(حمید ، اسد(مذکر    حقیقی: اسم مذکری که بر انسان مذکر یا حیوان نر داللت دارد. 1     

 قلم ، کتاب ، بابمجازی: اسمی که واقعا مذکر نیست ولی قواعد آن مذکر است.                   

 

 فاطمة ، معلمة ، بقرةاسم مونثی که بر انسان مذکر یا حیوان ماده داللت دارد. حقیقی:                    

 مرزعة ، مدرسة ، غابةاسمی که واقعا مونث نیست ولی قواعد آن مونث است.  مجازی:                  

 .( مونث   معنوی: اسمی که عالمت تانیث ندارد ولی مونث است. حسب مورد حقیقی یا مجازی است2     

 معاویة ، طلحة ، حمزة ، زکریاء لفظی: اسم مذکری که عالمت تانیث دارد.                    

 ة          طاهرة ، حدیقة                             

 اء          زهراء ، صحراء                         عالمت تانیث     

  ی          کربی ، عظمی                    
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 چشم و چشمه: مونثعین ، ر ْجل ، ید ، اُذُن          عین   ( اندام زوج بدن انسان: 1                           

 جاسوس: مذکرطیور ، مزارع                           ( جمع مکسر غیر انسان: 2اقسام مونث معنوی    

 إصفهان ، مرص ، قریش( اسامی شهرها، کشورها، قبیله ها: 3                           

ُعنُق ، أرض ، شمس ، روح ، نفس ، نار،                             ( برخی اسامی که مونث سماعی هستند. 4                           
 حرب ، دار، سامء ، برئ

 تقسیم اسم از نظر عدد:

 معلّم( مفرد: اسمی که به تنهایی به کار رفته و عالمت تثنیه یا جمع ندارد. 1    

                                                                          

 معلّامن  ( مثنی    مذکر: اسم + انِ: 2    

 معلَّمیْن  مونث: اسم + ینِ:                   

 معلّمونَ ( جمع    سالم   مذکر    اسم + ونَ: 3    

 معلَّمینَ اسم + ینَ:                                      

 معلّامتمونث: اسم + ات:                            

مکسّر : جمع های به ظاهر بی قاعده ای هستند، اما در حقیقت اوزان زیادی دارد که باید مهمترین                  

 آنها را یاد گرفت.

 أخ: إخوان، إخوان/ وارث: ورثة، وّراث/ نفس: نفوس، انفس    جمع مکسر دارند. بعضی کلمات بیش از یک

 بیوت به معنای خانه:بیت                                                             

 أبیات به معنای بیت شعر:                                                                  

 

 متعلق به خودشان است: « ین»،«ان»این کلمات جمع مکسر هستند و 

 ألوان، ُشبّان، أحزان، ادیان، اغصان، ابدان، مساکین، قوانین، مضامین، بساتین

اسم غیر عاقل تنها به صورت مکسر جمع 

 بسته می شود ولی عکس آن صادق نیست.

 اسم عاقل: جمع مکسر و جمع سالم

 اسم غیرعاقل: تنها جمع مکسر

 

 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 بهزاد قشالقیان                                                                                                                                                                                                                                               صرف و نحو کارربدی)وژیه آزمون سردفتری(                                                      

 09012429821شماره تلگرام:                     09358846121تلفن تماس:                           7

 

 

 این کلمات مفرد هستند هرچند شبیه اسم مثنی هستند:

 جوعان، غضبان، یقظان، غفران، َدَوران، کسالن، طیران، ُعدوان، عطشان

 مه ای است که بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمان مشخص داللت دارد.کلفعل: 

 نشانه وجود دارد:  4برای فعل 

 بتاء فعلَت و اَتَت و یا افعلی         و نون اقبلنَّ فعٌل ینجلی

 

 ماضی     13، 10، 7داشتن ضمیر)ت( در صیغه های  (1

 ماضی 4داشتن )ت( ساکن در صیغه  (2

 10فعل امر از داشتن )ی( در  (3

 قبول )نّ( برای تاکید (4

 

 تقسیم فعل از نظر زمان

 ماضی: فعلی که بر گذشته دارد و از آن ماضی منفی ساخته می شود    

 مضارع: فعلی که بر حال و آینده داللت دارد و از آن مضارع منفی، امر، نهی و مستقبل ساخته می شود    

 دمستقبل: فعلی که بر آینده داللت دار    

برای یادآوری افعال ماضی، مضارع، امر، نهی و ضمایر منفصل مربوط در هر صیغه نمونه ای در صفحه بعد بیان 

 شده است.
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 نام صیغه شماره صیغه ضمیر منفصل فعل ماضی فعل مضارع فعل امر فعل نهی

 مفرد مذکر غایب 1 ُهوَ  فََعَل  یَْفَعُل  - -

 مذکر غایب مثنی 2 ُهام فََعال یَْفَعالن   - -

 جمع مذکر غایب 3 ُهمْ  فََعلوا یَْفَعلونَ  - -

یَ  فََعلَْت  تَْفَعُل  - -  مفرد مونث غایب 4 ه 

 مثنی مونث غایب 5 ُهام فََعلَتا تَْفَعالن   - -

 جمع مونث غایب 6 ُهنَّ  فََعلْنَ  یَْفَعلْنَ  - -

 مفرد مذکر مخاطب 7 أنتَ  فََعلَْت  تَْفَعُل  إفَْعْل  تَْفَعْل  ال

 مثنی مذکر مخاطب 8 أنتاُم فََعلْتُام تَْفَعالن   إفَْعال تَْفَعال ال

 جمع مذکر مخاطب 9 أنتُم فََعلْتُمْ  تَْفَعلونَ  إفَْعلوا تَْفَعلوا ال

 مفرد مونث مخاطب 10 أنت   فََعلْت   تَْفَعلینَ  إفَْعيل ال تَْفَعيل

 مثنی مونث مخاطب 11 أنتاُم فََعلْتُام تَْفَعالن   إفَْعال تَْفَعال ال

 جمع مونث مخاطب 12 أنُتَّ  فََعلُْتَّ  تَْفَعلْنَ  إفَْعلْنَ  تَْفَعلْنَ  ال

 متکلم وحده 13 أنا فََعلُْت  أفَْعُل  - -

 متکلم مع الغیر 14 نَْحنُ  فََعلْنا نَْفَعُل  - -

 

 در مورد فعل امر و نهی در صیغه های غایب و متکلم ضمن بحث در مورد 

 و مجرور صحبت خواهیم کرد مضارع منصوب
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 اسم

نشانه  5ای است که با اولین قسم از کلمه در بخش صرف به آن می پردازیم اسم است. گفتیم که اسم آن کلمه

 زیر شناخته می شود:

 دن( مبتدا واقع ش5گرفتن   « ال( »4( منادا واقع شدن   3( تنوین گرفتن   2( مجرور شدن   1

خر آن مورد بررسی توان تقسیم کرد و مورد مطالعه قرار داد. گاهی اسم را از نظر ساختار آاسم را از چند جهت می 

منصرف  قرار می دهیم، گاهی از جهت معرفه و نکره بودن، گاهی از جهت جامد و مشتق بودن و گاهی از جهت

ات دیگر اکنون جه بودن و غیرمنصرف بودن مطالعه می کنیم. اسم را از جهت عدد و جنس قبال مطالعه کردیم،

 خوانیم.تقسیم بندی اسم را می

 

 اسم از نظر حرف آخر

، براین اساس اسامی معرب به 1می دانیم که اسم )و به طور کلی کلمه( در زبان عربی یا معرب است یا مبنی

 لحاظ حرف آخر به چهار دسته تقسیم می شود:

 ب ، قلم ، احمدکتاصحیح اآلخر: اسمی که جزء سه قسم بعدی نیست. مثل:    

 دنیا ، موسی ، کربیاسم مقصور: اسمی که به )ی( یا )الف( ماقبل مفتوح ختم شده باشد.مثل:    

یشود. مثل: اسم منقوص: اسمی که به )ی( ماقبل مکسور ختم می     قاض 

 صفراء ، زهراء ، سامءشود. مثل: اسم ممدود: اسمی که به الف ممدوده )اء( ختم می  

 علّی ، ولیّ آید.مثل: ی که به )ی( تشدیددار ختم می شوند صحیح اآلخر به حساب می: کلمات1نکته

 ی َسعْ : کلماتی که به )ی( ختم می شوند در حالیکه ماقبل آنها کسره است صحیح اآلخر هستند. مثل: 2نکته

 جزء ، شیءهستند.مثل:: کلماتی که به )ء( ختم می شوند در حالیکه ماقبل آنها الف نیست صحیح اآلخر 3نکته

 

                                              
رف آخر آن تغییر حبحث خواهدشد. به عنوان اشاره بیان می گردد معرب کلمه ای است که حرکت در خصوص معرب و مبنی در جای خود به شکل مبسوط  1

 می کند و مبنی کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن تغییر نمی کند.
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 معرفه و نکره

برخی اسامی برای شنونده آشنا هستند و شنونده می داند در مورد کدام شخص یا شیء مشخص سخن گفته می 

شود، درحالیکه که بعضی اسامی ناشناس هستند. اسامی شناس در عربی معرفه و اسامی ناشناس نکره نامیده 

 توجه کنید:شوند. به تفاوت کلمات زیر با هم می

 َرُجٌل         الرجل                   تلمیٌذ         التلمیذ

 جاَء رجٌل           جاَء الرجُل 

 ما قد ذُکرا  موقعَ  أو واقٌع        نکرٌة   قابُل   أل   موثرا         

 و غیرُه معرفٌة   کُهم   و ذی             و هنَد و إبنی  و الغالم و الّذی

ها، قیدها، اسامی اشاره، اسامی موصول و ضمایر اسم محسوب می شوند و در واقع تمامی مصدرها، صفت: 1نکته

 از نظر معرفه و نکره بودن بررسی می شوند، درحالیکه در مورد افعال و حروف چنین مساله ای وجود ندارد.

 نوع عبارتند از:  6نوع از اسامی معرفه هستند. این  6کدام اسامی معرفه هستند؟ اصوال 

 ( معرفه به اضافه6( اسم موصول      5( اسم دارای ال       4( اسم علم      3( اسم اشاره     2( ضمیر      1

یر بر دو قسم منفصل و ضم رود.ای است که در محل اسم ظاهر و به جای آن به کار میضمیر کلمهضمیر: 

 های مختلفی بگیرد.متصل بوده و در جمله ممکن است نقش

 هَو ، هام ، هم ، هی ، هام ، هّن ...متصل      مرفوعی: در جمله نقش مبتدا می گیرد.             

 ....ایاُه ، ایاهام ، ایاهم ، ایاها .ضمیر                  منصوبی: در جمله نقش مفعول می گیرد. 

 مرفوعی: ممکن است فاعل، نایب فاعل یا اسم افعال ناقصه و مقاربه باشد.                          

 منفصل     منصوبی و مجروری: ممکن است مضاف الیه، مفعول به یا مجرور به حرف جر باشد.           

 ت وقتی ضمیر به کار می رود تمامی انواع ضمیر در تمام صیغه های خود معرفه هستند، یعنی در جمال

 شود.می دانیم در مورد کدام اسم صحبت می

 ُهَو معلٌّم                    ایّاَک نَعبُدُ 

 تُه و سلمُت علیهاملّعلّمون یذهبون       رایْ 
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ای جمع هدر صیغه « ن»به جز  در صیغه های مضارع عالمت رفع بوده و ضمیر محسوب نمی شود« ن: »1نکته

 عالمت رفع نیست.مونث که 

شوند صل میبه ضمایر متصل منصوبی و مجروری توجه شود چرا که این ضمایر به هر سه قسم کلمه مت: 2نکته

ین حروف، در ادر صورتی که این ضمایر متصل به اسم باشند مضاف الیه، در صورت اتصال به حروف مشبهه اسم 

 جر مجرور به حرف جر هستند.صورت اتصال به فعل مفعول به و در صورت اتصال به حرف 

شود یدر صورتی که بدون واسطه به فعل متصل باشد ضمیر مرفوعی بوده و فاعل محسوب م« ی»ضمیر  :3نکته

 شود. مثال:وقایه به فعل متصل باشد ضمیر منصوبی بوده و مفعول محسوب می« ن»درحالیکه اگر به وسیله 

 تََهدي                َعرَفَنيإجْ 

ساکن باشد  هنگام اتصال به فعل ماضی توجه شود. اگر الم الفعل)سومین حرف اصلی(« نا»ضمیر  به: 4نکته

الفعل ساکن نباشد ضمیر متصل ضمیر متصل مرفوعی بوده و فاعل محسوب می شود، در صورتیکه که الم

 نا               َعرَفَناَعرَفْ                منصوبی محسوب شده و مفعول است. مثال:

 : اسامی اشاره به قرار زیر است:اسم اشاره

  نزدیک دور

 اسم اشاره

 مذکر مونث مذکر مونث

 مفرد هذا هذه ذلک تلک

 مثنی هذان هاتان - -

 جمع هوال اولئک

 

 تمامی اسامی اشاره در تمام صیغه های خود معرفه هستند.

م  ) حج   ( 19 –هذان َخصامن  اختََصموا فی َربّه 

 ( 2الکتاب ال َریَب فیه ُهدًی للُمتّقین ) بقره / ذلک 

 

 دو اسم اشاره هنا و هناک اشاره خاص مکانی هستند و هر دو معرفه.
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هران، اسم علم: اسامی خاصی هستند که بر یک شخص، یک چیز یا یک مکان معین داللت دارند. مثل محمد، ط

 کعبه. واضح است که اسامی علم معرفه هستند.

کند، پس شود، یعنی حرفی که اسم را معرفه میحرف تعریف گفته می« ال»در زبان عربی به «: ال»اسم دارای 

 العلم، املعلم ، السحابداشته باشد معرفه است. مثل: « ال»هر اسمی که 

 کنند. در زبان عربی موصول بر دو نوع است:اسم موصول: کلماتی هستند که دو جمله را به هم متصل می

 َمنْ      عام)مشترک(   

 ما                        

 ألّذیمذکر       مفرد:                              

 ن  أللذان ، أللَذیْ خاص)غیرمشترک(                 مثنی:   

 ألّذینجمع:                                           

 ألّتیمونث       مفرد:                             

 أللتَین   لتان ،ألْ  مثنی:                                          

 ألاّلتی، أللواتیجمع:                                          

 محيل و کندمي کامل را آن معناي و آيدمي موصول اسم از پس که است ايجملهشبه يا جمله: 1نکته
 بالهدي رسوله أرسل الّذي هو.                               شودمی نامیده موصول صله ندارد، اعراب از

 آن از پيش موصول با تعداد و جنس نظر از که باشد داشته وجود ضمیری بايد صله، يجمله در: 2نکته
 گوييممي باشد نداشته وجود صله در ضمري اين اگر. گويندمي «صله عائد» ضمري، اين به کند؛ مطابقت

 .است مذکور صله عائد گوييممي باشد داشته وجود اگر و است محذوف صله، عائد

 :محذوفاً  الصلة عائد عِّي 
 !املستقيم الرصاط إ يل ترشدنا الّتي النبويّة األحاديت من کثرياً  نحفظ(     1
 ! األرض و الساموات يف يخلق هو ما کّل  الله ُُييت(     2
 !االوقات کّل  يف اآلخرين مساعدة نحّب  من نحن(     3
 !الجهاد حّق  الحياة يف جاهد الّذي هو(     4
 4 گزینه در و( نحّب ) در مسترت( نحن)ضمیر 3 گزینه در ،(ترشدنا) در مسترت( هی) ضمیر 1 گزینه در

 .است محذوف صله عائد 2 گزینه در حالیکه در است صله عائد( جاهد) در مسترت( هو) ضمیر
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یز معرفه نمعرفه به اضافه به این معنا است که اگر مضاف الیه یک اسم معرفه باشد مضاف معرفه به اضافه: 

 شود. به مثال ها جواب کنید.هم گفته می« مضاف به دیگر معارف»شود. به این قسم از معرفه می

 

 ذََهَب ُمَعلٌِم                  ذََهَب ُمَعلُِمنا
 املدرسة  تحت الشجرة  َصدیُقَک معلُّم 

 
 الیه( همیشه یا دو اسم معرفه داریم یا دو اسم نکره.های اضافی )مضاف + مضافپس در ترکیب: 1نکته

الیه پشت سرهم داشته باشیم در در صورتی که در ترکیب تتابع اضافات داشته باشیم، یعنی چند مضاف: 2نکته

 شوند. به مثال توجه کنید:معرف می الیه معرفه باشد تمام آنهاصورتی که آخرین مضاف

 َوَضعُت قدُح اللنب  تحَت جدار  بیت  الجار  َوَضعُت قدُح لنب  تحَت جدار  بیت  جار           

حیث با موصوف خود مطابقت دارد و از آن تبعیت می کند که یکی از آنها  4می دانیم که صفت از : 3نکته

 معرفه + صفت معرفه /  موصوف نکره + صفت نکرهمعرفه یا نکره بودن است. پس: موصوف 

ُالنظیفُالتلمیذََُُرأَیْت ُُُُُُُُنَِظیفا ُُتِلِْمیذا َُُرأَیْت ُ

 اسم منصرف و غیرمنصرف

شوند. اسامی غیرمنصرف به آن اسامی از جهت منصرف یا غیرمنصرف بودن در زبان عربی به دو دسته تقسیم می

گیرند. همچنین اسامی غیرمنصرف)ممنوع من الصرف(  اصوال تنوین نمی گاهشود که هیچدسته از اسامی گفته می

در حالت مجروری کسره نمی گیرند بلکه این اسامی در حالت مجروری نیز فتحه می گیرند، درحالیکه اسامی 

 گیرند و در حالت مجروری نیز مجرور به کسره هستند. به مثال های زیر توجه کنید:منصرف تنوین می

 

 ُت علی یوسَف یوسَف             سلّمْ ُت رایْ 

 ُت علی تلمیذٍ ُت تلمیذاً            سلّمْ رایْ 
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 اسامی غیرمنصرف کدامند؟

 کلیه اسامی علم مونث مثل: مریم .1

 کلیه اسامی بر وزن أفعل چه اسم تفضیل باشند چه صفت مشبهه مثل: اکبر ، احمر .2

 کلیه اسامی علم غیر عرب مثل: روزبه ، ابراهیم .3

 ه اسامی شهرها و کشورها مثل: طهران، ایران، بعلبککلی .4

 کلیه اسامی جمع مکسر بر وزن مفاعل و مفاعیل مثل: مساجد ، مضامین .5

 کلیه اسامی که )اء( زائده دارند مثل: خضراء ، شعراء .6

 کلیه اسامی که وزن فعلی دارند: احمد، یزید، تغلب، دُئِل)نام قبیله( .7

 وط، نوحنام: محمد)ص(، صالح، شعیب، شیث، هود، ل 7هستند جز اسامی شریف پیامبران غیرمنصرف  .8

 سالنمثل: یقظان، ک باشد« فَعلی»و مؤنث آن بر وزن « فعالن»هر صفتی که مذکر آن بر وزن  .9

 مثل: سلمان، قحطان، هارون، قارون« ون»و « ان»اسامی خاص منتهی به   .10

 موسیاسامی مونث لفظی هم غیر منصرف هستند مثل حمزة، زکریاء ،  .11

می پیامبران غیر اصوال اسامی علم غیر عرب غیرمنصرفند و از آنجا که نام اکثر پیامبران غیرعرب است اسا: 1نکته

رب منصرف است غیر از آن از دسته از اسامی پیامبران که عربی بوده مثل محمد)ص( و اسامی علم غیرع

 الوسط مثل نوح و هودساکن

ته باشند دو یا سه حرف دیگر داش« الف»و بعد از « الف»ومین حرفشان جمع های مکسر در صورتی که س: 2نکته

 اصوال غیرمنصرفند مثل: اکابر، دفاتر، احادیث

ء سه حرف کلماتی که الف ممدوده )اء( دارند در صورتی غیرمنصرفند که الف ممدوده زائد باشد و جز: 3نکته

 ء و ماء منصرف.اصلی نباشد، برای مثال خضراء و عاشوراء غیرمنصرفند و دوا

 شوند منصرفند مثل: انتهاء، امضاء، اکتفاء و...مصادری که به )اء( ختم می: 4نکته

ت می توانند گفتیم که اسامی غیرمنصرف اصوال در حالت مجروری کسره نمی گیرند، این اسامی در دو حال: 5نکته

 کسره جر بگیرند:

 يف املساجد    داشته باشند مثل      « ال»اول( در صورتی که       

 د  املدینة  يف مساج الیه بیاید مثل      دوم( در صورتی که بعد از آنها مضاف     

 .منصرف و غیرمنصرف بودن خاص اسامی معرب است و اسامی مبنی چنین تقسیم بندی ندارند: 6نکته
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 جامد و مشتق

ز یک ریشه مشتق ات در زبان عربی ازبان عربی برخالف زبان فارسی یک زبان اشتقاقی است به این معنا که کلم

 گیرند. بر این اساس اسم در زبان عرب به دو قسم تقسیم می شود:شوند و معانی مختلفی میمی

 توان از آن مشتق ساخت. مثل علم، فعلجامد     مصدری: یعنی اسم جامدی می    

 ساخت مثل قلم، دارتوان از آن کلمه دیگری غیرمصدری: اسم جامدی که نمی               

 دهیممضموم اضافه کرده عین الفعل را کسره می« م»مزید مشتق   اسم فاعل:در مجرد بر وزن فاعل/ در   

 دهیممضموم اضافه کرده عین الفعل را فتحه می« م»مزید اسم مفعول: در مجرد بر وزن مفعول/ در              

 صفت مشبهه: فَعول، فَعیل، فَعل، فَعَل، فَعِل، فَعیِل، فَعالن، أفعل، فعالء              

 اسم تفضیل: مذکر بر وزن أفعل / مونث بر وزن فُعلی              

 صیغه مبالغه: فعّال، فعّالة، فِعّیل، فُعُّول، فَعِل، فَعیل، فَعول، فَیعول              

 ان و مکان: در مجرد بر وزن مَفعَل، مَفعِل، مفعلة/ مزید درست مانند اسم مفعولاسم زم              

 اسم آالت و ابراز: مِفعَل، مِفعَلَة، مِفعال              

 اسم فاعل

 کاتب ، زاهد ، حاملدر ثالثی مجرد بر وزن فاعل می آید مثل: 

 سازیم.در ثالثی مزید اسم فاعل را از مضارع به ترتیب زیر می

دهیم، سپس حرف ماقبل آخر را کسره می مضموم قرار می «م»حرف مضارعه را حذف کرده و به جای آن 

 دهیم.

ُف : ُمکْتَش                   یَُعلُِم : ُمَعلِمْ ْف یَکْتَش 

 شود.باشد به همزه تبدیل می« و»یا « ی»هنگام ساخت اسم فاعل در ثالثی مجرد اگر حرف دوم : 1نکته

 ئم              َغی َب : غائبقََوَم : قا

 در مورد اسم فاعل از افعال اجوف توجه شود که به جای کسره )ی( می گیرند.: 2نکته

 ُمجیب ، ُمرید ، ُمطیع
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 اسم مفعول

 مقتول، مکتوب ، محمولدر ثالثی مجرد بر وزن مفعول می آید مثل:  

 .سازیمدر ثالثی مزید اسم مفعول را از مضارع به ترتیب زیر می

 دهیم، سپس حرف ماقبل آخر را فتحه می دهیم.مضموم قرار می «م»حرف مضارعه را حذف کرده و به جای آن 

ُف : ُمکْ  مْ : ُمَعلَّ                یَُعلُِم ْف تَشَ یَکْتَش 

 در مورد اسم مفعول از افعال اجوف توجه شود که به جای کسره )الف( می گیرند.: 1نکته

 ُمجاب ، ُمراد ، ُمطاع

 رفته شده است.گ( از ثالثی مزید 2( مشتق است 1اصوال هر اسمی که با مُ شروع شود دو ویژگی دارد: :2ُنکته

 صفت مشبهه

شبهه در عربی صفت مشبهه در زبان عربی اوزان زیادی دارد که مهمترین آنها را در باال ذکر کردیم. صفت م

 توجه کنید. معموال معادل صفت ساده در فارسی است. به مثال های زیر

 : َحَسن فََعل ل          : َسهْ  فَعل  : ََشیف         فَعیل : قَطور          فَعول

ل ن           فَع   : َغضبان        فَعالن : َجیِد            فَعی ل : َخش 

و مفعول  اعلفهر صفتی که بر ثبات و دوام داللت کند صفت مشبهه است، اگر چنین صفت هایی بر وزن : 1نکته

 ، متعبّدهم باشند، در کنار اینکه اسم فاعل یا مفعول هستند صفت مشبهه نیز هستند. مثل عاقل، طاهر

 صفت مشبهه اگر بر رنگ یا عیب داللت کند بر اوزان زیر می آید:: 2نکته

 : أحمر، أبیض، أزرق، أسود، أبکم، أّصمأفعلبرای مذکر: 

 ، سوداء ، بکامء، صاّمء: حمراء، بیضاء، زرقاءفعالءبرای مونث: 

فاعل درنظر  بعضی اوزان صفت مشبهه با صیغه مبالغه مشترک است، برای تشخیص اگر کلمه را بر وزن: 3نکته

 بگیریم و دارای معنا باشد صفت مشبهه و در صورتی که بی معنا باشد صیغه مبالغه است.

 صبور: صابر : صفت مشبهه         کریم : کارم : صیغه مبالغه
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 سم تفضیلا

ر فارسی با دمعادل صفت تفضیلی فارسی است که بر برتری کلمه و صفتی بر دیگری داللت دارد. صفت تفضیلی 

 و وزن دارد:شود. اسم تفضیل در عربی دشناخته می« ترین»و « تر»

 : أکرب ، اصغر ، أعظم َعْل أفْبرای مذکر : 

 لی: کربی ، صغری ، عظمیفُعْ برای مونث: 

ند اسم تفضیل وزن افعل اگر بر رنگ یا عیب داللت کند صفت مشبهه و اگر بر غیر آن داللت کاسم بر نکته: 

 است.

 صیغه مبالغه

 ن عبارتند از:صفتی است که بر بسیارکننده کار یا بسیار دارنده حالت یا صفتی داللت دارد. برخی اوزان آ

 : صّدیق لیف عّ  : عالمة             فّعالة : َرزّاق            ّعالفَ

ول                                           : قیّومیعولفَ: قّدوس               فُعُّ

 اوزان مشترک میان صفت مشبهه و صیغه مبالغه:

م         فعل  : صبور فَعول          : َعلیم  فَعیل : فَه 

 یاعالمة  ی مثلاست بنابراین صفت هاینشان مونث بودن نیست بلکه در وزن خود کلمه  فّعالة( در  ة) نکته: 

 روند.هم برای مذکر و هم برای مونث به کار میفهامة 

 اسم زمان و مکان

 برای ساخت اسم زمان و مکان از ثالثی مجرد سه وزن زیر وجود دارد:

ل  : معبد ، منظر          َمفَعل  : مدرسة ، محفظةمفعلة : مرشق ، مغرب             َمفع 

هم اسم مفعول ،  (تَهی َرج، ُمنْ تَخْ تََشف، ُمسْ ُمکْمزید دقیقا مثل اسم مفعول عمل می کنیم یعنی )  در ثالثی

 هم اسم مکان و هم اسم زمان است.
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روند. این کلمات در واقع بر وزن مفعَل ( اسم مکان به شمار میَمطار، َمدار، َمزار، مقامکلماتی مثل ) : 1نکته

( که بنَی ، َمأوی ، َمنَفیَعی ، مَ َمرْ است، همچنین است کلماتی مثل ) لف شدهالفعل آنها قلب به اهستند که عین

 است.حرف عله آنها به )ی( تبدیل شده

 مساجد، مناظر، مواضع، مبانیجمع اسم زمان و مکان معموال بر وزن مفاعل است. : 2نکته

 اسم آالت و ابزار

 اسمی که بر وسایل کار و ابزار و آالت داللت دارد. این نوع مشتق سه وزن دارد:

فَعل قْ م  فَعلَة بَض          : م  فعال رَقَة            : مطْ  م  قراضم   : م 

 مصادر چه مجرد چه مزید، همگی جامدند.: 1نکته

جامد  وابراین صخور جمع صخره یا مشتق بوده کلمه مالک مفرد کلمه است بن برای تشخیص جامد: 2نکته

 است و مرسلین جمع مرسل اسم مفعول است.

 ( اشتباه نگیریم.ولفَعُ ( جامد هستند و آنها را با کلمات بر وزن ) فُُعولتوجه کنیم کلمات بر وزن ) : 3نکته

 فُُعول : صدور              فَُعول : َصدوق

ضیل و مشتق باشند اسم تف« بدتر،بدترین»و « بهتر،بهترین»اگر به معنای « شر»و « خیر»دو کلمه : 4نکته

 باشند جامدند.« بدی»و  «خوبی»شوند و اگر به معنای محسوب می

بُّ الخیر: جامدیَنْ  خیُر الناس َمنْ   َفُع الناس : اسم تفضیل                      هَو یُح 

 ( حسب معنی گاهی مشتق و گاهی جامدند.ل فَعْ کلمات بر وزن ) : 5نکته 

 ل : صفت مشبههب ، َسهْ ل : جامد                 َصعْ ر ، قَتْ بَحْ 
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 بنیعرب و مَمُ

 حرف( 3           اسم (2         فعل( 1      قبال گفته شد که کلمه در زبان عربی بر سه قسم است: 

 مبنی تقسیم می شوند.تمام کلمات در زبان عربی به معرب و 

و اگر تغییر نکند، « معرب»ها پذیرند، تغییر کند، به آنهای متفاوتی که میدر نقش کلمه  آخر حرف حرکت اگر

 .گویندمی« مبنی»ها به آن

 مبنی: الذی                  معرب: معلّم

 ( مجزوم4          ( مجرور    3( منصوب            2مرفوع           (1اقسام اعراب:      

 ( جزم4( جر                  3( نصب               2             ( رفع1اقسام بناء:          

 معرب و مبنی در فعل

( معرب 12و  6اصوال افعال مبنی هستند به جز فعل مضارع که در تمام صیغه ها غیر از دو صیغه جمع مونث )

 صیغه جمع مونث در مضارع مبنی هستند. است. افعال ماضی، امر مخاطب و دو

 نکته: فعل مضارعی که نون تاکید بگیرید مبنی است.

 اسم معرب و مبنی

 اسامی مبنی به قرار زیر هستند:

 ضمایر (1

 ضمایر در تمام انواع خود و در تمام صیغه های مبنی هستند و بنای آنها مطابق حرکت حرف آخر آنهاست.

 اشاره اسامی (2

)برای دور و نزدیک(، جمع)برای دور و نزدیک( و اشاره خاص مکان) هنا و هناک( مبنی بوده و اسامی اشاره مفرد

 تنها اسامی اشاره مثنی معرب است.   

 ئک: مبنی بر فتح          هنا: مبنی بر سکون         هذان: معربهذا: مبنی بر سکون         اول

 اسامی موصول (3
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 خاص مثنی مبنی هستند. موصول خاص مثنی معرب است.اسامی موصول عام و خاص به جز موصول 

 الّذین: مبنی بر فتح               الّذی: مبنی بر سکون                 اللّذین: معرب

 استفهام اسامی (4

 اسامی استفهام همگی مبنی هستند. بناء آنها مطابق حرکت حرف آخر آنها تعیین می شود.

 شرط اسامی (5

 رط است.حرف ش« إن»که هر دو مبنی بر سکون هستند. توجه شود که « ما»و « من»اسما شرط عبارتند از 

 ظروف بعضی (6

 )اگر سر ماضی بیاید( و ... مبنی هستند.« لمّا»، «اآلن»، «أمس»، «إذا»بعضی ظروف مثل 

 حروف

 حروف همگی مبنی هستند و نوع بناء آنها براساس حرکت حرف آهر تعیین می شود.

 ختم می شوند، مبنی بر سکون هستند« ی»یا « الف»ف مبنی که به : اسامی و حرو1نکته

 : کلمات مبنی جامد و مشتق ندارند.2نکته

که در شرایط  : اسامی مبنی خود بر دو نوعند، اسامی مبنی که به خودی خود مبنی اند و اسامی معربی3نکته

 خاصی مبنی محسوب می شوند. این اسامی بر دسته اند: 

 مقصوده نکره منادای( 3                 علم منادای( 2              نسج نفی ال اسم (1

 نکات

ی برفتح هستند به : اعداد مرکب )یازده تا نوزده( همگی مبنی بر فتح هستند. هر دو جزء اعداد مرکب مبن1نکته

 جز قسمت اول عدد دوازه که معرب است و مثل اسم مثنی اعراب می گیرد.

 ی عرَش        إثنتا عرشَة       إثنتی عرشةَ إثنا عرَش       إثن

 شدده و مخففه: افعال مضارع در صورت گرفتن نون تاکید مبنی می شوند. نون تاکید بر دو نوع است: م2نکته

 نون تاکید به انتهای فعل مضارع و امر اضافه می شود و به فعل معنای تاکیدی می بخشد.

 مطلقا ننویس ال تکتنْب:: ننویس           التکتْب : هرگز گمان مبر      ال تحسنَبَّ : گمان مبر       التحسْب 
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 انواع اعراب

 ظاهری     اصلی )با حرکت(             

 فرعی      با حروف     اسما خمسه                            

 اعراب                                              جمع مذکر سالم

 اسامی مثنی                                                     

 با حرکت     جمع مونث سالم                                     

 اسامی غیرمنصرف                                                    

 تقدیری     اسم منقوص          

 قصوراسم م                        

 اسم مضاف به یاء متکلم                        

 محلی     کلمات مبنی             

 جمله                         

 شبه جمله                         

 اعراب ظاهری

ه اعراب ظاهری آن نوع از اعراب است که عالمت آن را می توانیم در جمله مشاهده کنیم. اعراب ظاهری خود ب

 دو نوع اصلی و فرعی تقسیم می شود.

( به ترتیب در حالت نصب و جر و رفع است. اعراب در حالت کلی در _َ_ً_ _ٍ_ُ_ٌاعراب اصلی: عالمت های آن )

 صورتی که جزیی از موارد بعدی نباشد با همین حرکات است.

رکت به جای حرکت دیگر به اعراب فرعی: گاهی اعراب یک کلمه با حروف نشان داده می شود و یا گاهی یک ح

 کار گرفته می شود. در این حالت اعراب فرعی است.
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 اعراب فرعی با حرف

فوع و در حالت اسم مثنی: اسماء مثنی دارای دو عالمت )انِ( و )ینِ( است. این کلمات در حالت رفع با )ان( مر

 عالمت اعراب هستند.نصب و جر با )ین( منصوب و مجرور می شوند. در این حالت )الف( و )یاء( 

 

 ن  ن            سلّمُت علی الرجلَیْ جاء الرجالن           رایُت الرجلَیْ 

 

جمع مذکر سالم: اسماء جمع مذکر سالم دارای دو عالمت )ون( و )ین( است. این کلمات در حالت رفع با )ون( 

 حالت )واو( و )یاء( عالمت اعراب هستند.مرفوع و در حالت نصب و جر با )ین( منصوب و مجرور می شوند. در این 

 

 جاء املسلمون        رایُت املسلمین           سلّمُت علی املسلمین

 

( به اسماء خمسه معروفند. این اسما با داشتن شرایطی به جای اعراب أب ، أخ ، ذو ، فم ، حم  اسماء خمسه: )

 )واو( مرفوع، با )الف( منصوب و با )یاء( مجرور می شوند.اصلی اعراب فرعی با حروف می گیرند. این اسماء با 

 صورت زیر در جمله بکار رود: 5اسماء خمسه ممکن است به 

 األبُ  ذهب. دارد اصلی عالمت حالت این در: غیرمضاف صورت به (1

  ابوک ذهب. است حروف با فرعی آنها اعراب حالت این در: متکلم( یاء) غیر به مضاف (2

  ابوینِ  ، أبوان ، أخوینِ  ، أخوان. است مثنی اسماء مثل آنها اعراب: مثنی (3

 آباءِ ، إخوةٌ ، إخوانُ. دارند اصلی اعراب اسماء این حالت این در: مکسر جمع (4

 أخی رایتُ  و أبی ذهب.  دارند تقدیری اعراب حالت این در: متکلم( یاء) به مضاف (5

 

 سلّمُت علی ابیک  جاء أبوک           رایُت أباک        

 جاء ذوماٍل         رایُت ذوماٍل          سلّمُت علی ذومالٍ 
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 اعراب فرعی با حرکت

قبال گفتیم که اسم منصرف آن است که تنوین و حرکات اعرابی می پذیرد. در مقابل اسم غیرمنصرف آن است 

مجرور به "اسم غیرمنصرف در حالت جر که تنوین نمی پذیرد و به جای کسره فتحه می گیرد. به عبارت دیگر 

 است. "فتحه

 ذهب یوسُف       رایُت یوسَف       سلّمُت علی یوسَف 

 

دانیم اسما مونث دیگر موردی که اعراب فرعی با حرکت داریم در حالت منصوبی اسم جمع مونث سالم است. می

لی است و با ضمه مرفوع و با کسره مجرور میشوند، در این حالت اعراب رفع و جر آنها اصبا )ات( جمع بسته می

گیرند. به عبارت دیگر اسم جمع مونث سالم در شوند، در مقابل این اسما در حالت نصبی به جای فتحه کسره می

 است. "منصوب به کسره"حالت نصب 

 ذهب املعلامُت       رایُت املعلّامت         سلّمُت علی املعلّامت  

 

 اعراب تقدیری

توان مشاهده کرد. کلماتی که اعراب تقدیری دارند اعراب تقدیری نوعی از اعراب است که عالمت آن را کلمه نمی

 عبارتند از:

 اسم مقصور: گفتیم اسم مقصور، اسم مختوم به )الف( ماقبل مفتوح است، مثل موسی

 ی زیر توجه کنید.اسم مقصوراآلخر در تمام حاالت اعرابی خود اعراب تقدیری دارد. به مثال ها

 

 جاَء الفتی      رایُت الفتی      سلّمُت علی الفتی

 

 گیرد.اسم مقصور اگر بدون )ال( یا مضاف الیه به کار رود، )الف( از انتهای آن حذف شده و تنوین فتحه می

 جاء الفتی      جاء فتی املدینة      جاء فتًی 
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 به )ی( ماقبل کسره است، مثل قاضیاسم منقوص: گفتیم اسم منقوص، اسم مختوم 

 اسم منقوص در حالت رفع و جر دارای اعراب تقدیری و در حالت نصبی دارای اعراب اصلی است.

 

 جاَء القايض     رایُت القايَض      سلّمُت عيل القايض

 

ن تنوین کسره اگر اسم منقوص بدون )ال( یا مضاف الیه به کار رود، در حالت رفع و جر )ی( حذف و به جای آ

 گیرد. می

 ذهب القايض         ذهب قايض املدینة         ذهب قاٍض 

 

 شوند مثل رای، یا به )ی( مشدد مثل علیّ صحیح اآلخر هستند.نکته: اسمایی که به )ی( ماقبل ساکن ختم می

 راب تقدیری دارد.اسم مضاف به یاء متکلم: اگر اسمی به یاء متکلم اضافه شود در تمام حاالت اعرابی، اع

 

 جاَء أبی            رایُت أبی           سلّمُت علی أبی

 

 نکته: اگر اسم مثنی یا جمع مذکر سالم به یاء متکلم مضاف شود، اعراب آن همچنان فرعی با حروف است.

 

 جاَء املعلّامی      رایُت معلَّمی       أرفع یدیّ 

 

یا شبه جمله دارای نقش شوند اعراب آنها محلی است، یعنی در محل اعراب محلی: اگر اسامی مبنی، جمله 

 اند.اعراب قرار گرفته

 هو تلمیٌذ        رایُت ایاک       سلّمُت علیه
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 اعراب فعل مضارع

 ( حرف3  ( فعل       2( اسم       1قبال گفتیم که در زبان عربی کلمه به سه قسم تقسیم می شود:      

 زبان عربی از نظر زمان به سه دسته تقسیم می شود: گفته شد فعل در

 ماضی : فعلی که بر گذشته داللت دارد (1

 است. مضارع: فعلی که بر حال و آینده داللت دارد و پایه ساخت افعال امر و نهی و مستقبل و... (2

 مستقبل: فعلی که بر آینده داللت دارد و از مضارع ساخته می شود. (3

فعال تنها فعل ادر زبان عربی که اعراب آن تغییر کند معرب نامیده می شود. در میان همچنین می دانیم هر کلمه 

و معرب است.  مضارع است که امکان تغییر در اعراب آن وجود دارد. بنابراین فعل مضارع می تواند اعراب بگیرد

 )به جز مضارع در صیغه های جمع مونث(

جرور)ویژه مک بین اسم و فعل( منصوب)مشترک بین اسم و فعل( اعراب در زبان عربی عبارت است از: مرفوع)مشتر

 اسم( و مجزوم)ویژه فعل( که هریک نشانه های خاص خود را دارد.

نده داللت دارد، دانستیم که فعل مضارع فعلی است که بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمان حال یا آی

عل مضارع نیاز عانی جدیدی اخذ کنیم. برای داشتن معانی جدید از فاما گاهی ما نیاز داریم که از فعل مضارع م

 ت.داریم که تغییراتی در این فعل ایجاد کنیم. یکی از این تغییرات تغییر در اعراب فعل مضارع اس

وده و همانطور که باال مختصری ذکر شد فعل مضارع)جز در دو صیغه جمع مونث( تنها فعلی است که معرب ب

 در اعراب آن وجود دارد.امکان تغییر 

 فعل مضارع از نظر اعراب به سه دسته تقسیم می شود:

 یا_ُ (  ): مضارع در حالت عادی)جز در موارد فوق الذکر( مرفوع است و عالمت رفع آن مضارع مرفوع (1

 است.  اعراب)ن( 
 مثال:       

    مضارع مرفوع به ضمه )اعراب اصلی(یَْذَهُب         
 مضارع مرفوع به ثبوت نون اعراب )اعراب فرعی(تَْذَهبان         
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مت : فعل مضارعی است که به دلیل داشتن یکی از ادات ناصبه منصوب شده است و عالمضارع منصوب (2

 یا حذف نون اعراب است. ) _َ (نصب آن 

 طریقه ساخت مضارع منصوب:

 اول: آوردن یکی از ادات ناصبه

 و یا حذف نون اعراب( _َ به  _ُ دوم: منصوب کردن آخر فعل)تبدیل 

 مثال: 

 مضارع منصوب به فتحه )اعراب اصلی( أْن یَْذَهَب     
 مضارع منصوب به حذف نون اعراب )اعراب فرعی(أْن تَْذَهبا       

 

 ادات ناصبه که فعل مضارع را منصوب می کنند عبارتند از:

 )تا اینکه(، َحتّی )برای اینکه(، ل   )در این صورت(، إذَنْ  )تا اینکه(، کَی )هرگز(، لَنْ  )اینکه(أنْ 

 

 اعراب مضارع منصوب مضارع مرفوع

   یَنَْجحُ 

   تَنَْجحان  

   یَنَْجْحنَ 

 

اعراب مضارع ممکن است اصلی، فرعی یا محلی باشد. فعل مضارع در دو صیغه جمع مونث و همچنین : 1نکته

 تاکید مبنی بوده و دارای اعراب محلی.در صورت داشتن )ن( 

ترجمه مضارع منصوب به صورت مضارع التزامی است، به جز مضارع منصوب با )لن( که در این صورت : 2نکته

 ترجمه به صورت مستقبل منفی است.

« ءفا» لَعَلَّ  نهی و استفهام ( یا بعد از لَیتَ یا – هرگاه پس از جمله ای منفی یا جمله ای طلبی )اعم از امر :3نکته

در این  نام دارد.« فاء سببیه»، این حرف  رع بیاید، آن فعل منصوب خواهد شدفعل مضا «فاء»بیاید و بعد از این 

 به مثال های زیر توجه کنید:.باشدصورت بازهم معنی فعل مضارع التزامی می
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ندی کتاٍب فاذَهَب إلی املکتبهبعد از جمله منفی :    لَیَس ع 

 َجحَ نْ ا جتَهد فتبعداز فعل امر : 

 : َهل تُکر ُم املعلّم فتَنَجَح فی حیاتکپس از استفهام 

  ال تَخُرج فاذََهَب إلیکپس از نهی: 

 یا لیتنی کُنُت َمَعُهم فافوَز فوزاً عظیامً  :پس از لَیتَ

 لعلُّه یساف ُر فیزوَرکَ  :لَعَلَّ از پس

 

یکی از ادات ناصبه یا به دلیل دیگر مجزوم شده است و  : مضارعی است به دلیل داشتنمضارع مجزوم (3

 یا حذف نون اعراب است. ) _ْ (عالمت جزم آن هم 

 انواع مضارع مجزوم                     

 ج( جواب طلب     الف( مضارع به واسطه داشتن ادات جازمه   ب( فعل شرط و جواب شرط

 الف( فعل مضارع مجزوم با ادات جازمه:

 ساخت:طریقه 

 ادات جازمهاول: آوردن یکی از 

 و یا حذف نون اعراب(_ْ به  _ُ دوم: مجزوم کردن آخر فعل )تبدیل 

 مثال:     

 مضارع مجزوم به سکون )اعراب اصلی(لَْم یَْذَهْب      

 مضارع مجزوم به حذف نون اعراب )اعراب فرعی(لَْم تَْذَهبا       

 

 عبارتند از: ادات جازمه که فعل را مجزوم می کنند

 )امر(، ل   )ناهیه(لَْم ، لَاّم ، ال 
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 اعراب مضارع مجزوم مضارع مرفوع

   یَطْلُُب 

   تَطْلُبان  

   تَطْلُنْبَ 

 

ست. در این اگاهی به همراه فعل ماضی می آید یا با فعل مضارعی می آید که مجزوم نشده « لَاّم : »1نکته

 ترجمه می شود. «هنگامی که»به صورت مفعول فیه )ظرف زمان( بوده و « لَاّم »صورت 

 هنگامی که رفتلَاّم ذََهَب:                 رفتذََهَب: 

 بوده و نباید آن را با لم اشتباه گرفت.« ل امذا» مخفّف کلمه« ل مَ : »2نکته

 چرا کار می کنی؟ل َم تَْعَمُل:          کار نکرده استلَْم تَْعَمْل: 

 فَلْیَتَوَکَّْل ساکن می شود. « ل»بیاید « ثم»، «و»، «ف»حروف « ل»: اگر قبل از 3نکته

 ل یَْذَهب  االنسان: اگر فعل مجزوم به حرف ساکنی برسد کسره می گیرد. 4نکته 

 را شناخته ایم. به تفاوت این سه نوع توجه کنید.« لِ»تا کنون سه نوع : 5نکته

 ترجمه می شود.« هتا اینک»یا « برای اینکه»هیچگاه اول جمله نمی آید و در ترجمه « ل»ناصبه: این « ل»الف: 

طلب هم گفته « ل»جازمه)امر بالالم یا امر غایب(: فقط روی صیغه های غایب و متکلم می آید و به آن « ل»ب: 

 باید برودل یَْذَهْب: می شود و در ترجمه آن از لفظ باید استفاده می کنیم. 

 : فقط بر سر اسم می آید و اسم بعد از خود را مجرور می کند.جر« ل»ج: 

 ب( فعل شرط و جواب شرط

 فعل نشود انجام فعل اوّل تا و است وابسته دیگری فعل انجام به فعل یک انجام که شود می گفته ای جمله به

 که دوّم لوفع می شود نامیده) شرط فعل ( شود می دوّم فعل پیدایش باعث که اوّل فعل داد، نخواهد رخ دوّم

 کمک به یّهشرط جمله که بدانیم نام دارد باید« جزاء شرط»یا « جواب شرط»باشد  می اوّل فعل ونتیجه بازتاب

یده می گفته می شود. ادات شرط عوامل جزم دو فعل هم نام« ادات شرط»آنها  به که شود می ساخته کلماتی

 .شود
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 شود، فعل شرط و جواب شرط هردو مجزوم می شود.اگر یکی از ادات شرط بر فعل مضارع وارد 

 

 ادات شرط که دو فعل را مجروم می کنند عبارتند از:

 )هرکجا(، أیْنَام )هروقت(َمهام،  )هرچه(، ما )هرکس(، َمنْ  )اگر(إنْ 

 

 مثال:

ْن َخیٍْر یَْعلَْمُه اللّه                             إْن یَْدرْس            یَنَْجحْ ما تَفَعلوا م 
 

نَْدما و...: برخی ادات شرط وجود دارد که غیرعاملند، مثل 1نکته  إذْ ، إذا ، لو ، ع 
 اگر ادات شرط بر فعل ماضی وارد شوند به صورت مضارع ترجمه شده و اعراب آنها محال مجزوم است.: 2نکته

 جمه می شود.فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری تر :3نکته

 با همراه صورت این در باشد،( نهی –)امر  اسمیه یا جمله فعلیه با فعل طلب اگر جواب شرط جمله ی :4نکته

 : مثل ،گفته می شود« فاء جزاء شرط»که به آن  شود می ذکر «فاء»

 

 (مجزوم محالً«  عدوّکَ  فهُوَ» اسمیه ی جمله شرط جواب) عدوّک فهو عیْبَک ساتَرَ  مَنْ

 (مجزوم محالً «فسلّمْ» ی فعلیه ی جمله شرط جواب. ) أهْلّکَ علی فسلّمْ بیتَکَ تدْخُلْ انْ

 
ج( جواب طلب: می دانیم که به افعال امر و نهی طلب می گویند، یعنی ما با فعل امر و نهی چیزی را از دیگری 

شود و اعراب آن مجزوم است، طلب می کنیم. همچنین می دانیم که هر دو فعل امر و نهی از مضارع ساخته می 

بعد از فعل امر و نهی ممکن  یعنیاما نوع دیگری از مضارع مجزوم نیز وجود دارد که جواب طلب نامیده می شود، 

است فعل دیگری در جمله داشته باشیم که در واقع جواب به آن فعل امر و یا نهی است، این فعل را جواب طلب 

 کنیم. به مثال های زیر توجه کنید. نامیده و اعراب آن را مجزوم می

 

 کمیحببـْ  تکذبـــوا ال             لکم بْأستج یادعــون           تنجحْ اُدرسْ

 
 تمرین: 

 در جمالت زیر فعل خواسته شده را قرار دهید. .1

ُ)مضارعُللمخاطبُمنُحصد(ُ.................)ُمضارعُللمخاطبُمنُزرع(ُُ.................ماُ
ُکم)مضارعُللغائبُمنُنرص(............)مضارعُللمخاطبینُمنُنرص(ُاللّهُُ................إْنُ
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 الزم و متعدی

ای است که با فعل آغاز می شود. چنین قبال با ساختار جمله فعلیه آشنا شدیم و می دانیم جمله فعلیه جمله

 َب علیٌ ذَهَ شود مثل: ای قطعا بعد از فعل نیاز به فاعل دارد. گاهی معنای جمله با فاعل تکمیل میجمله

ر فاعل مفعول را نیز ذکر کنیم. به مثال بیم عالوه شود، بلکه نیاز داراما گاهی معنای جمله تنها با فاعل تکمیل نمی

 ََضََب علٌی محمداً توجه کنید.   

« علی رفت»شود که در این جمله با ذکر فاعل به تنهایی معنای جمله کامل نیست، وقتی می گوییم مشاهده می

چه کس  چه چیز یا شنونده با سوال مواجه می شود که علی« علی زد»معنا کامل است اما وقتی گفته می شود 

شود در عربی آید مفعول نامیده میرا زد؟ همانگونه که در فارسی آنچه در جواب چه چیز را؟ و چه کس را؟ می

 نیز مفعول وجود دارد. 

دم نیاز به مفعول سوال مهم اینکه در چه مواردی مفعول نیاز داریم؟ اصوال در زیان عربی افعال از جهت نیاز یا ع

 ذرا(( متعدی)در فارسی گ2( الزم)در فارسی ناگذر(            1یم می شوند.        به دو دسته تقس

 با تقسیم بندی افعال از جهت نیاز یا عدم نیاز به مفعول آشنا شوید:

 ذََهَب ، َجلََس الزم: افعالی که معنای آنها با فاعل تکمیل می شود و نیازی به مفعول ندارند.    

 کَتََب ، أکََل ، نرََصَ : متعدی بنفسهنیاز به مفعول دارند     متعدی: افعالی که   

 ( او را نشاند ) أجلََسهُ : افعال و تفعیل متعدی به یکی از بابهای                                                   

  به   محّمدٌ يذهُب جر: متعدی شدن فعل الزم به کمک حرف                                                     

 

چه کسی »به ذهنمان می آید و دو پرسش « را»: در فارسی وقتی در مورد مفعول حرف میزنیم فورا نشانه 1نکته

 ، هنگام ترجمه فارسی این فرمول تا حدودی صادق است. به دو مثال زیر توجه کنید:«چه چیزی را؟»و « را؟

ً          . نوشید را آب حمید:  ٌد املاءَ ََش َب حمي  .کرد یاری را محمد حمید:  نرََصَ حميٌد محمدا
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کنیم بلکه مفعول را به صورت اما گاهی پیش می آید که مفعول عربی را با نشانه مفعولی فارسی)را( ترجمه نمی

 های زیر توجه کنید:متمم و حرف اضافه فارسی ترجمه می کنیم. به مثال

 

 .رسید منزل به سعید:   بَلََغ سعيٌد املنزَل 

 .رسید هدفـش به علی:   نَاَل عيلٌّ َهَدفَـهُ 

 (مفاعله درباب)کرد  مکاتبه محمد با حمید:  اتََب حميٌد ُمحمداً ك

َك   .گرفت کشتی پرهیزگار مرد با شیطان:   َصاَرَع ابليُس النّاس 

 .پرسید خدمتکاران از هارون:  َسأََل هاروُن الَخَدمَ 

 .کرد خواهیم استقبال او از گرمی با:  َسنَستَقـب لُُه ب حفاوةٍ 

 در فارسی این افعال را گذرا به متمم می نامیم.

بعضی افعال وجود دارند که دو مفعولی هستند، یعنی با داشتن یک مفعول به تنهایی معنای آنها کامل : 2نکته

  نمی شود. بعضی از این افعال عبارتنداز:

 ) چشاند ( اذاق) عطا کرد (،  أعطي) پوشاند (،  كيَس ) قرار داد (،  َجَعَل 

َب ) نامید (،  َسّمي) برگزید (،  اتخذ  ) وعده داد ( وعد) گمان کرد (،  َحس 

و مفعول دوم به شکل متمم و حرف اضافه ترجمه می « را»در ترجمه این افعال معموال مفعول اول همراه با 

 شناسایی کرد.« چگونه؟»دوم را می توان در پاسخ به سوال  شود، اما گاهی نیز مفعول

 كََسيت  الفقرَي ثوباً.                إنّا جعلناكم شعوباً و قبائَل لتعارفوا.

.                      أنّا أعطيناك الكوثَر.                اذاَق الجنوُد العدَو طعَم الهزُية 

 َرأيتُُه عال امً              أولياءَ اليتخذ  املؤمنوَن الكافريَن 

ُر البحَر هائَجاً     َوَجَد التاج 
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 غالباً متعدی هستند. بابهای تَفاعُل و إنفعال الزم هستند. فعل بابهای افعال و تفعیل و مفاعله در فعل :3نکته

 .عدیافعال ناقصه ) کانَ ، صَارَ ، لیسَ ، أَصبَحَ ، مادامَ .....( نه الزم هستند و نه مت

 الزم هستند. مانند:  فَُعَل  فعل های بر وزن : 4نکته

 (شد زیاد) کَثُرَ (شد کوتاه)قرَُصَ  (شد شجاع) َشُجعَ   (شد کوچک)  َصُغرَ  ( شد بزرگ) کرَُبَ   )نیکو شد( َحُسنَ 

 افعالی که بر معانی زیر داللت دارند الزم هستند:: 5نکته

 « شد کوتاه » قرَُصَ     ، «شد بلند» طَاَل        برهیأت و شکل داللت کند ، مانند: 

 « شد بدن نازک» َغي دَ     ، «شد کور »َعو رَ         بر عیب یا زینت داللت کند، مانند:

 « شد رنگ کبود »َزر َق      بر رنگ داللت کند، مانند:

 « شد پلید » قَُذرَ   ، «شد پاک »ُهرَ طَ         بر نظافت یا پلیدی داللت کند، مانند:

 « شد سیر » َشبُعَ   ، «شد خالی »فََرغَ :    بر خالی یا پر بودن داللت کند ، مانند

َب  ، «شد مریض» َمر َض  برعوارض طبیعی داللت کند ، مانند:  «شد خشمگین » َغض 

 معلوم و مجهول

بوده و  اصوال در زبان عربی فعل را به فاعل نسبت می دهیم، یعنی به عبارت ساده تر فاعل معلوم و مشخص

شود، به دانیم چه کسی کار را انجام داده است. اما گاهی هم اتفاق می افتد که فعل به مفعول نسبت داده میمی

الی که فاعل و به افع« فعل معلوم»عبارت دیگر فاعل معلوم و مشخص نیست، به افعالی که فاعل آنها مشخص است 

 توجه کنید. می گوییم. به مثال زیر« فعل مجهول»آنها مشخص نیست 

َذ الکتابُ  أَخذَ   التلمیُذ الکتاَب              اُخ 

مله دوم جدر جمله اول فاعل مشخص است و می دانیم دانش آموز کتاب را گرفته است )یا برده است(، اما در 

ه عبارت معلوم نیست چه کسی کتاب را گرفته فقط می دانیم که کتاب گرفته شده است )یا برده شده است(، ب

 گر فعل به مفعول نسبت داده شده است. دی

 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 بهزاد قشالقیان                                                                                                                                                                                                                                               صرف و نحو کارربدی)وژیه آزمون سردفتری(                                                      

 09012429821 شماره تلگرام:                    09358846121تلفن تماس:                           33

 

 طریقه مجهول کردن فعل معلوم:

 کُت َب ، کُت با ، کُت بوا ...ماضی      ثالثی مجرد: فعلی که بر وزن )فَعَلَ( داریم را بر وزن )فُعِلَ( می نویسیم.    

 ( تغییر   -ُ  ( می دهیم و تمامی حرکات قبل از آن را به ) -ِ حرف قبل از الم الفعل را ) ثالثی مزید:              

مَ تُخْ َدَم : اُسْ تَخْ إسْ می دهیم.     د 

  ( می دهیم. -َ ( و عین الفعل را ) -ُمضارع : در مضارع حرف مضارعه را )   

ُم : یُسْ تَخْ تَُب              یَسْ تُُب : یُکْیَکْ  َدُم تَخْ د 

: در فعل های ماضی اجوف و ناقص هنگام مجهول کردن، جدای از تغییر حرکت، حرف عله تبدیل به )ی( 1نکته

َی       نََهی : نُه یَ  قالمی شود.           : قیَل       باَع : بیَع       َدَعی : ُدع 

 می گردانیم.: در فعل های مضارع مثال واوی، هنگام مجهول کردن حرف عله حذف شده را باز 2نکته

ُف : یوقَُف  ُد : یوَعُد         یَق   یَع 

: در فعل های مضارع اجوف و ناقص هنگام مجهول کردن، حرف عله به الف تبدیل شده و حرف مضارعه 3نکته

  ( می گیرد.-ُنیز ) 

ی : یَسْ عی      یَُقوُل : یُقاُل      یَسْ ُعو : یُدْ یَدْ   تَطاعُ تَطیُع : یَسْ َقی    یَسْ ق 

 

 دهیم.: هنگام مجهول کردن افعال با حرکت آخر فعل هیچ کاری نداریم و تغییری نمی4نکته

 

 در مورد مجهول کردن جمله و نایب فاعل در بخش نحو، قسمت مرفوعات کامل بحث خواهیم کرد.

 أُنْز لَْت َعلَينا النَِعُم الّسامويَّةُ 

 أَنْزََل اللُه َعلَينا النَِعَم الّسامويَّةَ 
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 )مثال و اجوف(1فعل معتل

را شناختیم.  گفتیم کلمه در زبان عربی به سه دسته اسم و فعل و حرف تقسیم می شود و تقسیم فعل از نظر زمان

 حال باید بدانیم که فعل در زبان عربی به لحاظ ساختار هم به اقسامی تقسیم می شود.

 تقسیم فعل از نظر ساختار

 ذََهَب ، کَتََب                                         صحیح    سالم :      

 أَخَذ ، َسأَل ، قََرأ مهموز :                 

 َمدَّ مضاعف :                 

 َوَجَد ، َوَهَب ، یََقَن       مثال )معتل الفاء(:                 

 قََوَل ، بَیََع ، زارمعتل    اجوف )معتل العین(:      

َی ، َدَعوَ ناقص )معتل الالم(:                  َهَدَی ، رَض 

 

 قواعد عمومی اعالل

افعال معتل در سه حرف اصلی خود دارای حرف عله هستند نمی توانند مثل افعال سالم ساخته و صرف چون 

گفته « اعالل»شوند، بنابراین برای ساخت و صرف این افعال باید تغییراتی در آن به وجود آوریم. به این تغییرات 

 می شود. اعالل در فعل معتل بر سه نوع است:

 معموال هنگان التقاء ساکنین حرف عله حذف می شود    اعالل به حذف          

 اعالل به قلب   حرف عله حرکت دار اگر ماقبلش فتحه دار باشد تبدیل به الف می شود    

 حرف عله ساکن اگر ماقبلش ضمه دار باشد تبدیل به واو می شود                       

سنگین است هرکجا طبق وزن این حروف ضمه بگیرند  « ی» و« واو»اعالل به اسکان         چون ضمه برای 

 تبدیل به ساکن می شود.

 

 

مالک تشخیص فعل از نظر ساختار سه 

 ل ماضی مجرد( استحرف اصلی )صیغه او

فعل معتل آن است که در سه حرف اصلی 

 خود دارای حرف عله باشد.

 «ی»،«الف»،«و»حروف عله عبارتند از: 
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 )اعالل به حذف(قُْل          )امر(قْوْل           )مضارع(قََوَل         یَقوُل 

ُظ          یوق ُظ )قلب به الف(       قََوَل         قاَل   )قلب به واو(یُیق 

 )اعالل به اسکان( ُم)یَْفُعُل(          یَُقْومُ قََوَم         یَْقوُ 

 هرکجا حرف عله در فعل الف باشد حتما اعالل قلب اتفاق افتاده است.

 فعل مثال

فعل مثال فعلی است که اولین حرف اصلی آن یکی از حروف عله باشد. فعل مثال به حسب اینکه دارای حرف 

 می شود.باشد به دو دسته تقسیم « یاء»یا « واو»عله 

 یََقَن، یََقنا .../ یَیَْقُن، یَیَْقنان  مثال یایی: قاعده خاصی ندارد و مثل افعال صحیح سالم ساخته و صرف می شود.   

 َوَجَب، َوَجبا، َوَجبوا ...مثال واوی   ماضی آن قاعده خاصی ندارد و مثل افعال صحیح و سالم صرف می شود.   

ُل ثالثی مجرد: اعالل به حذف)حذف حرف عله( مضارع معلوم                    َوَصَل: یَص 

 هر فعلی که از مضارع ساخته می شود هم تابع همین قاعده است.)امر، نهی، مضارع مجزوم و...(                     

 این قاعده در مورد مجهول مضارع صدق نمی کند و حرف عله حذف نمی شود.

دُ  دُ       )مجهول(یوَعدُ  )معلوم(:َوَعَد: یَع   )مجهول(یوَجدُ  )معلوم(:َوَجَد: یَج 

ُل وزن مضارع مثال   )َوَضَع، َوَهَب، َوقََع، َودََع(است مثل  یَْفَعُل است جز در چند مورد استثنایی که  یَْفع 

 تمرین: افعال زیر را در صیغه های خواسته شده بنویسید.     

  مجهولمضارع للغائب   مضارع للغائب معلوم َوَجدَ 

  امر للمخاطب  مضارع للمخاطب معلوم َوَجدَ 

  مضارع للمخاطبة  ماضی للغائبات یََسَ 

  مضارع للمتکلم املع الغیر  ماضی للمتکلم الوحده َوَجَب 

  امر للمخاطبة  مضارع للمخاطبة َوًضعً 
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 فعل اجوف

 اصلی آن عله باشد. اجوف در لغت به معنای تو خالی است. فعل اجوف فعلی است که دومین حرف

 اردبودن تفاوتی ند« یایی»یا « واوی»قواعد اعالل در فعل اجوف به شکل زیر است و در این فعل 

 

 قاَل، قاال، قالوا، قالَْت، قالَتاصیغه اول اعالل قلب: تبدیل حرف عله به الف.  5اجوف ماضی        

 قُلَْن، قُلَت......قُلُْت، قُلْنااعالل به حذف: حذف حرف عله.  14تا  6صیغه های                        

 یقول، یقوالن، یقولون .... أقوُل، نَقوُل اعالل اسکان:  12و  6اجوف مضارع    در تمام صیغه ها به جز   

 : یَُقلَْن، تَُقلْنَ )جمع مونث( اعالل به حذف داریم 12و  6در صیغه های                       

 ( حرف عله حذف می شود.1، 4، 7، 13، 14امر حاضر و مضارع مجزوم: در صیغه هایی که اخرش ضمیر نیست)

 در جمع مونث هم که قبال حرف عله اش حذف شده است.

 قوال، قُلْنَ قُْل، قوال، قولوا، قولی، 

 

 ماضی به این شکل تعیین می شود: 14تا  6حرکت حرف اول در صیغه های 

 قُلَْن، قُلَْت باشد ضمه می گیرد. « واو»اگر عین الفعل در مضارع 

   ب ْعَن، ب ْعَت باشد کسره می گیرد. « الف»اگر عین الفعل در مضارع 

 

 یقا مثل هم هستند و فرق آنها فقط ماضی در صیغه للغائبات و امر در صیغه للمخاطبات دق

 قُلْنَ در جمله معلوم می شود. مثل 

زیرا همانطور که گفتیم در این صورت  باشد این دو صیغه مثل هم نمی شوند.« الف»اما اگر عین الفعل در مضارع

حرکت حرف اول در ماضی کسره می شود در حالیکه حرکت حرف اول در امر فتحه است. به دو مثال زیر توجه 

 کنید:

َْن « : نامَ »مثل فعل   )امر للمخاطبات(، َِنَْن  )للغائبات(ِن 
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 تمرین: افعال زیر را در صیغه های خواسته شده بنویسید.     

  مضارع للمخاطبات  ماضی للغائبات َل قَوَ 

  مضارع للمخاطبات  ماضی للغائبات نامَ 

  مضارع للمخاطبات  ماضی للغائبات باعَ 

  مضارع للمخاطب  مضارع للمتکلم الوحده تابَ 

  امر للمخاطبین  مضارع للمخاطبة نال

 

 )ناقص ثالثی مجرد و مزید(2فعل معتل

اجوف آشنا شدیم و نحوه ساخت و صرف آنها را یادگرفتیم. در این جلسه قواعد در جلسه گذشته با فعل مثال و 

فعل ناقص را با هم مرور می کنیم. فعل ناقص فعلی است که سومین حرف اصلی آن عله باشد. اعالل افعال ناقص 

 ( اعالل به قلب1به شکل زیر است:                صیغه )

 ( حذف می شود3، 4، 5ه داشته باشد حرف عله در صیغه های)ماضی ناقص    اگر عین الفعل فتح   

 ( حذف می شود3اگر عین الفعل کسره داشته باشد حرف عله تنها در صیغه )                      

 ( حذف می شود3، 9، 10مضارع ناقص: حرف عله همیشه در صیغه های )  

 ناُت، َدَعوْ مُتا ....... َدَعوْ َت، دََعوْ وْ َن، َدعَ ، َدَعوْ ، َدَعتاَدُعوا، َدَعْت َدعا، َدَعوا، 

یا، َر  َی، رَض  یَْت ضوارَض  یْ ، رَض  یَتا، رَض  یْ ، رَض  یْ َن، رَض  یْ َت، رَض  یْ تُام ...... رَض   ناُت، رَض 

ی، یَهْ یَهْ  یان، یَ د  ی، تَهْ ، تَهْ دونَ هْ د  ، یَهدیْ د  یان   نَ د 

ی، تَهْ تَهْ  ، د  یان  ،، تَهْ دینَ دوَن، تَهْ تَهْ د  یان   نَ تَهَدیْ  د 

 أهدی، نَهدی

، یَ ُعُو، یَدْ یَدْ  ، یَدْ ُعُو، تَدْ ، تَدْ عونَ دْ ُعوان   نَ ُعوْ ُعوان 

، تَ ُعُو، تَدْ تَدْ  ، تَدْ تَدْ ، ینَ عدْ ، تَ عونَ دْ ُعوان   نَ ُعوْ ُعوان 

 ُعوُ ُعُو، ندْ أدْ 
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 در امر و مضارع مجزوم از فعل ناقص هنگام مجزوم شدن حرف عله در صیغه هایی 

 ( حذف می شود.1، 4، 7، 13، 14ندارد )  که آخرش ضمیر

یا، د  ، إهْ إهْ  یا، إهَدیْ ، إهْ دیدوا، إهْ إهْ د   نَ د 

 نَ ُعوْ ، اُدْ ُعواعی، اُدْ عوا، اُدْ اُدْ ُعوا، ُع، اُدْ اُْد 

، لَمْ یَهْ  لَمْ  یا، لَمْ یَهْ  د  ، لَمْ تَهْ  لَمْ  دوا،یَهْ  د  یا، لَمْ تَهْ  د   نَ یَهدیْ  د 

 نَ ُعوْ یَدْ  ُعوا، لَمْ تَدْ  ُع، لَمْ تَدْ  لَمْ  ،اعو یَدْ  لَمْ ُعوا، یَدْ  ُع، لَمْ یَدْ  لَمْ 

 

 تمرین: افعال زیر را در صیغه های خواسته شده بنویسید.     

 مجزوم با مل نهی امر مخاطب فعل

    ک یتَبْ 

    جوتَْر 

    میانتَْر 

    سونَ تَنْ 

یْ تَعْ      نَ ص 

    عینَ تَسْ 

 

توجه شود که صیغه های جمع مذکر و جمع مونث مضارع در ناقص واوی، اگر در جمله با ضمیر منفصل مرفوعی 

بر دو « ون»ی به یعنی ناقص واوی منتهتدعون و...(  )تدعون، یتلون،به کار نرود، شبیه هم هستند و در واقع 

 ضمیر منفصل مرفوعی قابل حل است. صیغه داللت دارد که این مساله با حرکت گذاری کامل و یا استفاده از

 َن: جمع مونثیَدُعُوَن: جمع مذکر            یَدُعوْ 
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توجه شود که صیغه های مفرد مونث مخاطب و جمع مونث مخاطب مضارع در ناقص یایی، اگر در جمله با  

یعنی ناقص یایی تبقین و...(  ،متشین،  تهدین)ضمیر منفصل مرفوعی به کار نرود، شبیه هم هستند و در واقع 

این مساله نیز با حرکت گذاری کامل و یا استفاده از ضمیر منفصل  بر دو صیغه داللت دارد.« ین»منتهی به 

 مرفوعی قابل حل است.

ینَ تَهْ   َن: جمع مونث مخاطب: مفرد مونث مخاطب         تَهَدیْ د 

 

 فعل ناقص مزید

 اعالل خاصی به این شرح است: فعل ناقص در باب های ثالثی مزید دارای

ماضی: می دانیم که در تمام اوزان ماضی ثالثی مزید حرکت حرف ماقبل آخر فتحه است. از آنجا که فتحه با 

 قلب می شود.« الف»سازگار است بنابراین در افعال ماضی ثالثی مزید حرف عله به « الف»

کت حرف ماقبل آخر کسره است. از آنجا که کسره  با مضارع: می دانیم که در اکثر اوزان مضارع ثالثی مزید حر

قلب می شود. بجز دو باب تفاعل و تفعّل « ی»سازگار است بنابراین در افعال مضارع ثالثی مزید حرف عله به « ی»

 قلب می شود.« الف»که حرکت ماقبل آخر آنها فتحه بوده و حرف عله به 

 :مصدر: در مصدر ثالثی مزید قواعد زیر جاری است

 تبدیل می شود.« ء»(حرف عله در مصادر باب افعال، استفعال، افتعال و انفعال به 1

 تبدیل می شود.« الف»(حرف عله در باب مفاعله به 2

 تبدیل می شود.« ی»(حرف عله در دو باب تفاعل و تفعّل به 3

 می آید.تفعلة (مصدر ناقص در باب تفعیل بر وزن 4

 ود ندارد و در امر ناقص مزید مثل ثالثی مجرد حرف عله حذف می شود. امر: در امر هیج قاعده اضافی وج

 در سایر صیغه ها نیز صرف این افعال تفاوتی با صرف ثالثی مجرد ندارد و با همان قواعد قابل صرف است.      

 :صفحه بعد توجه فرماییدبرای درک بهتر مطلب به جدول 
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 امر مصدر مضارع ماضی باب فعل

 أمض   إمضاء یُميض أمضی إفعال مضی

 إرتَض   إرتَضاء یَرتيَض إرتَضی إفتعال رضی

 زَو  إنْ  إنزَواء یَنزَوي إنزوی إنفعال زوی

 إستَعف   إستَعفاء تَعفيیَسْ  إستَعفی إستفعال عفو

 کاف   مکافاة یُکايف کافی مفاعلة کفی

 قَوِ  تقویة یَُقّوي قّوی تفعیل قوی

 تَبانَ  تَباين یَتَبانی تَبانی تفاعل بنی

 تََسِل  تََسيّل  یَتََسلّی تََسلّی تفّعل سلو

 

 .تبدیل می شود ی به فقط درمصدر حرف عله واویمثال  : در1نکته

د ، ایجاد  ُد ، أوج   َوَجد: أوجَد ، یُوج 

. حرف عله در باب افعال درماضی ، مضارع ، مصدر اعالل صورت می گیرد «یایی»یا  «واوی» اجوف در :2نکته

 .می گذاریم ة می شود به آخر آن حذف درمصدر «ی»ودرمضارع به  «الف» ماضی به

 أقاَم، یُقیُم ، أق م، إقامة

به الف و از  صیغه اول حرف عله 5صرف فعل ماضی باب افعال اجوف نیز مانند مجرد آن است یعنی در : 3نکته

  .گیرد صورت میحذف صیغه ششم اعالل به 
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 حرف

ن بحث کردیم، گفتیم اصوال کلمه در زبان عربی بر سه قسم است. دو قسم آن فعل و حرف بود که کامال پیرامون آ

 شود.سومین قسم کلمه حرف است. حرف کلماتی بی معنا است که برای تکمیل جمله استفاده می

م کرد در مورد عملکرد هریک از حروف به تفصیل در هر بخش که مورد استفاده قرار می گیرند صحبت خواهی

امل بودن یا غیر )مثل آنچه در مورد ادات ناصبه یا جازمه یا شرط گفتیم( در اینجا به تقسیم بندی کلی از جهت ع

 کنیم.عامل بودن اکتفا می

آیند گری میهستند، حروف عامل اداتی هستند که وقتی قبل از کلمه دی اصوال حروف بر دو نوع عامل و غیرعامل

گذارند و حروف غیرعامل اداتی هستند که در اعراب کلمه بعد از خود تغییری روی اعراب کلمه بعد از خود تاثیر می

 ایجاد نمی کنند. به مثال توجه کنید:

 (حرف شرط،غیرعامل  )ْذَهُب لو یَ     (         حرف ناصبه، عامل)  أْن یَْذَهَب   :  ْذَهُب یَ 

 ( حرف است و بقیه اسمند. إنْ در بین ادوات شرط که جازمه هستند فقط ) : 1نکته

نْ به تفاوت ) : 2نکته نَّ ( حرف عطف و )  لک   ( حرف مشبهه بالفعل توجه کنیم.لک 

 .بالفعل هستند( حرف مشبهه أنَّ ( و ) إنَّ ( حرف ناصبه و )  أنْ ( حرف شرط، )  إنْ ) : 3نکته

 کنند.ی( و... ادات شرط هستند که غیرعامل بوده و فعل را مجزوم نمإذا ) (،  إذ (، )لو ) : 4نکته

 ( حرف و مابقی اسمند.أ ( و )  َهْل اند. ) کلمات استفهام بر دو دسته: 5نکته

 به تفاوت انواع )ل( مذکور در بحث اعراب مضارع توجه شود.: 6نکته

همراه اسم  نفی جنس( عامل بوده و ال )نفی و عطف( غیرعامل هستند که هریک حسب مورد ال )نهی و: 7نکته

 آید.یا فعل می

 می دهد.« نه»یا تنوین یا مضاف الیه دارد و معنای « ال»اسم بعد از ال)عطف( یا : 8نکته

 ملشورتک الحکیم ال السفیه تََخیَّرْ 

 شود.حسوب نمیمتوجه کنید. واو قسم عامل است و حرف جر به تفاوت واو حالیه و واو عطف و واو قسم : 9نکته

 والعرص  إنَّ االنساَن لفي خس
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نْ حروف عامل    حرف جر:      و... با ، تا ، يف ، الی ، علی ، م 

 ، )ل و حتّی(  ، کی ، إذَنْ  ، لَنْ  أنْ حرف ناصبه:                      

 لَم ، ملّا ، ل )امر( ، ال )نهی( حرف جازمه:                      

 إنْ حرف شرط:                      

 إنَّ ، أنَّ ، کأنَّ ، لکن، لیَت ، لّعلَّ حرف مشبهه بالفعل:                      

 ال الَه إاّل اللّه ال نفی جنس:                       

 فاء سببیه: حرف فاء که بر سر فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند.                      

نْ  و ، َف ، ثُمَّ ، أو ، أمْ حروف غیرعامل     حرف عطف:      ، بل ، ال  ، لک 

 حرف نفی: )ما( در فعل ماضی و )ال( در فعل مضارع                           

 و أ  َهْل حرف استفهام:                            

 س و سوف       حرف استقبال:                           

 َعرَفَنی آید. نون وقایه: حرفی که هنگام اتصال ضمیر )ی( به فعل می                           

 متصل به خبر إنَّ حرف تاکید: )نّ( ثقیله و )ن( خفیفه متصل به فعل و )لَ(                           

 حرف تحقیق: )قد( زمانی که پیش از ماضی به کار رود.                            

 سازد.حرف تعریف: )ال( که معرفه می                           

 .شود و آن را از اثر می اندازدما کافّه: حرفی است که به حروف مشبهه اضافه می                           

 یا ، أیا ، أحرف ندا:                            

 واو حالیه: قبل از جمله حالیه در حالیکه اسمیه باشد می آید.                           

 حرف تنبیه: ها در ایُّها و ایَّتُها                           

                           إذا ،  إذ، لو  حرف شرط:                           

 فاء جزا شرط: حرفی است که بر جواب شرط در حالت جمله بودن اضافه می شود.                           
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 َهنَبَّ لَیَذْ نون تاکید ثقیله تشدید دارد و ماقبل آن مفتوح است. : 1تذکر

 فوقهمراه با نون تاکید می توان الم تاکید نیز آورد. مثل مثال : 2تذکر

 شود.نون تاکید اصوال بر فعل ماضی اضافه نمی: 3تذکر

 شود.گیرد مبنی میفعل مضارعی که نون تاکید می: 4تذکر

اسم بوده و ویُسُوغیرُُو از بین آنهاُحاشاُ،َُعدا،َُُخالُ،ُِسویُ،غیرُ،ُإّلُادات استثنا عبارتند از : 5تذکر

 مابقی حرفند. این حروف عاملند.

 تحلیل صرفی

نیم. در تحلیل کاکثر مطالب در باب صرف را آموختیم الزم است نکات تحلیل صرفی یا تجزیه را بررسی  حال که

 صرفی ابتدا باید بدانیم کلمه از کدام قسم است؟ اسم ، فعل یا حرف

سی کلمه به تحلیل صرفی یا تجزیه یعنی بررسی کلمه بدون توجه به جایگاهش در جمله، به عبارت دیگر برر

 را تجزیه می گوییم. خودی خود

 تجزیه فعل

 در تجزیه فعل باید به این موارد توجه کرد:

 ثی مجرد یا مزید بودن        (ثال4(صیغه فعل                   3(نوع فعل            2(زمان فعل                   1

 ول بودنمعلوم و مجه (8( الزم و متعدی بودن       7(صحیح و معتل    6(ذکر باب در ثالثی مزید   5

 ( معرب و مبنی بودن9

 به تجزیه افعال زیر توجه کنید:

متعدی ،مبنی للمعلوم ،ثالثی « مهموز العّي»معتل ناقض « مفرد مذکر غايب» َرأَی :فعل مايض ،للغائب
 مجرد ،مبنی بر فتح

يَن: فعل مضارع،ل لمخاطبة د  ،ثاليث مزيد باب ُمفاعلة ، معرب ، مبني  « مفرد مؤنث مخاطب» تَُجاه 
ن   « َجَهد»للمعلوم،صحيح سامل م 

ي: فعل امر،ل لمخاطبة د  ،ثاليث مزيد باب ُمفاعلة ، معرب ، مبني  « مفرد مؤنث مخاطب» َجاه 
ن   «َجَهد»للمعلوم،صحيح سامل م 
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 تجزیه اسم

 اسم به موارد زیر باید اشاره کرد: در تجزیه

 جامد و مشتق بودن (4در صورت جمع بودن، نوع جمع        (3( جنس                2(عدد                   1

 یرمنصرف بودن(منصرف و غ8( از لحاظ حرف آخر               7(معرب و مبنی بودن 6(معرفه و نکره بودن 5

 ( نوع اسم)موصول، اشاره و...(   10                 ( منسوب و مصغر بودن     9

 به تجزیه اسامی زیر توجه کنید.

رب ، فه به أل ، معاسم ، جمع تکسیر و مفرد آن " طبیب ، مذکّر ، مشتّق و صفة مشبّهه ، معر األطبّاءُ:ُ
 ،غیرمنرصف .ممدود

 آلخر ، منرصف .امعرب ، صحیح  ،  اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدرّي ، معرفه به ألالبصلُ:ُ

 حرف جّر ، عامل ، مبنّي بر سکون . يفُ:ُ

 اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد مصدرّي ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح اآلخر ، منرصف .عالجُ:ُ

 اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد غیر مصدرّي ، معرفه به اضافه ، معرب ، صحیح اآلخر ، منرصف .بعضُ:ُ

اسم ، جمع تکسیر و مفرد آن " مرض " ، مذکّر ، جامد مصدرّي ، معرفه به أل ، معرب ، األمراضُ:ُ
 ، منرصف .حیح اآلخرص

 تجزیه حرف

 در تجزیه حرف تنها نوع حرف و عامل و غیر عامل بودن مدنظر است.

 . از حروف ناصبه ، عامل ، مبنّي بر سکون : حتّی
 حرف ، نون وقایه ، مبنّي بر کس : نـ
   حرف ، عامل جّر ، مبنّي بر سکون : عن
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 جمله فعلیه

ممکن است گاهی  .است فعل و فاعل که با فعل شروع می شود و حداقل مشتمل براست جمله ای یه جمله فعل

 مفعول نیز در جمله ذکر شود. ارکان جمله فعلیه به شرح زیر است:

 (مفعول)فعل + فاعل + 

 علٌی محمداًذهبَ المعلُّم               ضربَ 

آیند. در این حالت ممکن شوند ولی جمله فعلیه به حساب میگاهی جمالتی داریم که با فعل آغاز نمینکته: 

 کار رود. به دو مثال قرآنی زیر توجه کنید.است مفعول فیه یا مفعول به در ابتدای جمله به

 ایاکَ نعبُد              الیومَ اکملتُ لکم دینَکم

 فاعل

 :است نوع سه بر عربی زبان در فاعل. میگویند باشدفاعل سرزده او از کاری که میگویند چیزی یا کسی به

 گویند می ظاهر اسم فاعل را آید می فعل از بعد که مرفوعی اسم: ظاهر اسم (1

 صورت به فاعل این( مرفوعی متصل ضمیر.)دارد وجود فعل ساختمان در که است فاعلی ضمایر: ضمیربارز (2

 آید می فعل از بعد ضمیر

 مشاهده جمله در چون ولی است ضمیر فاعل لذا نشود دیده اسم صورت به فاعل که صورتی در: مستتر ضمیر

 . گویند می مستتر ضمیر آن به دلیل همین به است مخفی ضمیر این پس شود  نمی

 جاء علٌی ضاحکاً          جاءوا ضاحکیَن            ذهب الی املدرسة  

نکته: فاعل در صیغه های مخاطب و متکلم به صورت ضمیر بارز یا مستتر است. در صیغه های مفرد غایب فاعل 

 به صورت اسم ظاهر یا ضمیر مستتر است. در صیغه های جمع و مثنی غایب فاعل ضمیر بارز است.

 : فاعل را در جمله زیر مشخص کنید.سوال

 الیرحُم الناس، الیرحمه اللّه ! َمنْ إعلمْ 

 فاعل: ضمیر مستتر )هو( در فعل )الیرحم(، اسم بارز )اهلل( در فعل )الیرحمه(
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. باید اسم : اگر فعل مفرد غایب باشد قطعاً باید به دنبال اسم ظاهر به عنوان فاعل باشیمراه تشخیص فاعل

فاعل است و در  ارای ضمیر بارز بود قطعا آن ضمیرمرفوعی را بیابیم که با فعل مطابقت داشته باشد. اگر فعلی د

 صیغه های مخاطب و متکلم اگر ضمیر بارزی وجود نداشت قطعا فاعل ضمیر مستتر است. 

 لرجلذهب هذا انکته: فاعل ممکن است یک اسم مبنی باشد در این صورت فاعل محال مرفوع است.    مثل: 

 مفعول

 بر عالوه اشدب داشته وجود متعدی فعل جمله در وقتی. شود می نجاما آن روی بر کار که است ای کلمه مفعول

 :است نوع دو بر عربی زبان در مفعول. است نیاز نیز مفعول به جمله معنای تکمیل برای فاعل

 .دارد عهده به را مفعولی نقش منصوب اسم یک که جایی: ظاهر اسم (1

 :است نوع دو بر خود که است ضمیر یک مفعول که زمانی: بارز ضمیر (2

 دارند مفعولی نقش همواره: منصوبی منفصل ضمیر( الف

 فعل یک به اتصال صورت در: مجروری و منصوبی متصل ضمیر( ب

 

ورةَ یقرأ الطالُب   هنستعین          رایتُ  ایاکَ نعبُد و ایاَک         السَّ

 

 : مفعول ممکن است یک اسم مبنی باشد در این صورت مفعول محال منصوب است. 1نکته

 الشجرةهذه رایُت مثل: 

: اصوال ترتیب جمله فعلیه به صورت فعل، فاعل و مفعول است اما گاهی ممکن است این ترتیب به هم 2نکته

 بخورد.

 مثل. کندمی ایجاد فاصله فاعل و فعل بین... و ومجرور جارو یا ظرف مثل جمله از جزئی گاهی (1

 ذهَب إلی املسجد التالمیذ       ذهب الیوَم التالمیذ

 .شود مقدم فاعل بر مفعول است ممکن گاهی (2

 یّ َعل کَ نرََصَ الغربّی مرُض الغرور          املجتمعَ أصاب 
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 اغراء و تحذیر

عول در اکثر موارد نامیم. عامل مفمفعول میگیرد را عامل کلمه ای که بعد از آن مفعول قرار میعامل مفعول: 

 توانند عامل مفعول شوند.فعل متعدی است اما گاهی کلمات دیگری نیز می

بُّ الذاکریَن اللَه. :مثال. است مشتقّ اسمی عامل گاهی (1  ا ُح 

ُم األنبیاءَ ب َغیر  الَحّق : مثال. است مصدر، عامل گاهی (2  أکْرََهُهْم ب َقتْل ه 

 غراء است.و ا ریمورد  تحذ2شود. در  یکه حذف م ییشود ازجمله  جاها یامل مفعول به حذف مگاه عنکته: 

ه صورت سکند و به  یزشت و ناپسند تا از آن دور یبر حذر داشتن مخاطب است بر ترک کار ری:تحذ ریتحذ

 .دیآ یم

 که خود بر دو نوع است: (( اکیّبا لفظ )) ا لف(ا

 (اَُحِذرُ  محذوف فعل برای) ایّاَک الکذَب :  عطف حرف وجود بدون (1

 ایّاَک و الکذَب  )ایاک احفظ و اَُحِذُر الکذَب(: عطف حرف همراه (2

 که خود بر دو نوع است: (( اکیّبدون لفظ )) اب( 

 (تاکید و بهمفعول) الکذبَ الکذبَ: تکرارمحذرمنه با (1

 (الکذبَ  احذر) الکذبَ: مفرد صورت به (2

 (احفظ نفسک و احذر الکذَب ) نفسک و الکذبَ  :با عطفج( 

 ایّاَک من الکذب  :دیایب "مِن"است محذرمنه همراه  زیانجام شود،جا "اکیّا"با لفظ  ریکه تحذ یدر صورت: 1نکته

باشد  "أن  "مراه هبه  دیانجام شود ،و محذرمنه فعل باشد ،فعل با "اکیّا "با لفظ  ریکه تحذ یدر صورت :2نکته

 ایّاک أن تکذبَ : میریگیم ریدر تقد زیرا ن "من"و حرف جر 

 شود:اغراء به سه شکل مطرح می تا آن را انجام دهد. دهیپسند یکردن مخاطب به امر قیتشو:اغراء

 ( اولی مفعول و دومی برای تاکیدالزم الوفاء الوفاء) الوفاَء الوفاءَ با تکرار : الف( 

 ( مفعول و معطوفالزم اخاک و الوفاءَ )اخاَک و الوفاَء ا عطف : ب( ب

 (الزم الوفاءَ ) الوفاءَ ه صورت مفرد :ج( ب

 است. یکه اغراء به صورت مفرد باشد حذف فعل جواز یدر صورتنکته: 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 بهزاد قشالقیان                                                                                                                                                                                                                                               صرف و نحو کارربدی)وژیه آزمون سردفتری(                                                      

 09012429821 شماره تلگرام:                    09358846121تلفن تماس:                           48

 

 نائب فاعل

راحل زیر م قبال با فعل مجهول و طریقه ساخت آن آشنا شدیم. برای تبدیل یک جمله معلوم به مجهول باید

 گذرانده شود:

 مجهول کردن فعل (1

 حذف فاعل و قرار دادن مفعول به جای فاعل به عنوان نائب فاعل (2

 تطبیق فعل با نائب فاعل از جهت عدد و جنسیت (3

َد میثاُق اإلخوة بینهام  َعَقَد الرسوُل میثاَق اإلخوة بینهام : ُعق 

است. اعل شدهمفعول بوده و در جمله جانشین ف بنابراین نائب فاعل کلمه ای است مرفوع که در جمله معلوم

 نائب فاعل مثل فاعل بر سه نوع است:

 ُخل َق ااْل نْساُن َضعیفاً : ظاهر اسم (1

 قُت لوا: بارز ضمیر (2

َ : مستتر ضمیر (3  نرُص 

 : راه شناخت و یافتن نائب فاعل دقیقا مثل فاعل است.1نکته

 دقیقا مثل مطابقت میان فعل و فاعل است.: مطابقت میان فعل و نائب فاعل 2نکته

 شود.: اگر فاعل ضمیری باشد که مرجع آن مبتداست هنگام مجهول شدن آن مبتدا هم حذف می3نکته

 َ  التلمیُذ نرصه : نرُص 

 األعداء قَتَلوا األطفال : قُت َل األطفال

 

ُمطابقت میان فعل و فاعل

زوما باید فعل لفاعل گاهی الزم و گاهی اختیاری است. یعنی گاها تطبیق جنسیت میان فعل و فاعل یا فعل و نائب 

طبیق داشته تو فاعل از جهت جنس تطبیق داشته باشند و گاهی این تطبیق جایز است، به عبارت دیگر می توانند 

 باشند یا نداشته باشند.
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 مواردی که تطبیق میان فعل و فاعل واجب است: (1

 البةنََجَحْت الطقیقی باشد و میان فعل و فاعل فاصله ای نباشد. الف( اگر فاعل اسم ظاهر و مونث ح

 الطالبة نََجَحْت ب( اگر فاعل ضمیری باشد که مرجع آن یک مونث حقیقی باشد. 

 الشمس طَلََعْت ج( اگر فاعل ضمیری باشد که مرجع آن یک مونث مجازی است. 

 مواردی که تطبیق میان فعل و فاعل جایز است: (2

 اسم ظاهر و مونث حقیقی باشد و میان فعل و فاعل فاصله ایجاد شود.الف( اگر فاعل 

 الطالبة الیومَ  نََجحَ             الطالبةالیوَم نََجَحْت 

 الشمس طَلَعَ        طَلََعْت الشمس ب( اگر فاعل اسم ظاهر و مونث مجازی باشد.  

 جمله اسمیه

 .ل می شودتشکی« خبر » و « مبتدا » رکن اصلی جمله اسمیه جمله ای است که با اسم شروع شده و از دو 

 مبتدا

 و می خواهیم در مورد آن خبری بدهیم اسمی است که در ابتدای جمله اسمیه واقع شده

 خبر

 کلمه یا کلماتی که بعد از مبتدا می آید تا معنای مبتدا را کامل کند، خبر می گویند

به عنوان خبر  باید کلمه ای رایعنی نکته: مبتدا و خبر هر دو مرفوعند و راه تشخیص آنها از طریق ترجمه است 

 که کامل کننده معنای مبتدا باشد در نظر بگیریم

 خبر بر سه نوع است:

        ناجحٌ  الطالُب  د: یعنی زمانی که خبر تنها یک کلمه است.مفر

   یجتهد الطالُب له است. : زمانی که خبر خود یک جمجمله

 سةفی املدر  الطالب: زمانی که خبر جارومجرور یا ظرف است. شبه جمله
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زی به تطبیق : خبر مفرد در صورت مشتق بودن باید با مبتدا مطابقت داشته باشد در صورت جامد بودن نیا1نکته

 نیست. 

 املومُن صادٌق       املومنُة صادقٌة       االماُن نعمةٌ 

 خبر اگر جمله فعلیه باشد باید از نظر صیغه با مبتدا مطابقت کند. :2نکته

 َحکُ َحُک         انا أضْ تُام             هی تَضْ هو َضَحَک         انتام َضَحکْ

مقدم و مبتدای  تواند بر مبتدا مقدم شود، در اینصورت در جمله خبر: خبر در صورت شبه جمله بودن می3نکته

 موخر داریم.

 الدار کتاٌب          عندی قلمٌ فی 

ای است در جمله : جارومجرور تنها در صورتی نقش خبر دارد که تکمیل کننده معنا باشد، بنابراین ممکن4نکته

 جارومجرور داشته باشیم که خبر نباشد.

 املسلمون فی العامل یمتازون بقوة العقیدة

 در خبر بودن مقدم است. "ک"به حرف : در صورت وجود چند جارومجرور در جمله مجرور 5نکته

 العلامء فی العامل کالنجوم فی السامء

موصول(  : اگر موصول نقش خبر را به عهده بگیرد خبر مفرد محسوب می شود و جمله بعد از موصول)صله6نکته

 محلی از اعراب ندارد.

 خیر الناس من یساعد اآلخرین

 

و اسم بعدی بدون ال  ن است، بنابراین اگر اسم اشاره مبتدا باشد: اسم دارای ال بعد از اسم اشاره تابع آ7نکته

 باشد قطعا خبر است.

 هذا الرجل ضاحٌک          هذا ضاحکٌ 

 : اگر مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد غالبا کلمه بعد از آن خبر است.8نکته

 هو مجاهٌد فی سبیل اللّه

 هذا الذی رزقنا من قبل...است.  : اسم موصول خاص بعد از اسم اشاره معموال خبر9نکته
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توان خبر را بر  باشد می ت. اگر خبر شبه جمله و مبتدا معرفهمی دانیم که مبتدا غالبا معرفه و خبر نکره اس

 توان آنها را در جای خود نیز ذکر کرد.مبتدا مقدم کرد درحالیکه می

 العامل فی البیت          فی البیت العامل

 قدم شود:مقدم کردن خبر بر مبتدا واجب است، یعنی در این موارد باید حتما خبر ماما در موارد زیر 

 فی البیت رجٌل             عندی کتابٌ .  باشد نکره مبتدا و جمله شبه خبر(1

 این الکتاُب؟.   باشد استفهام اسم خبر(2

 هناک املسجد.   باشد مکانی خاص اشاره اسم خبر(3

 که جمله حالت دعا یا نفرین داشته باشد اجرا نمی شود. : مورد اول در صورتی نکته

 ویٌل لکم             سالٌم علیکم

 ضمیر فصل

یری بین مبتدا گفتیم که مبتدا معموال معرفه و خبر نکره است. حال اگر خبر نیز معرفه باشد برای شناخت آن ضم

حلی از فصل، ضمیر منفصل مرفوعی است و مشود. ضمیر خبر قرار می گیرد که ضمیر فصل یا عماد نامیده می

رار قاعراب ندارد. پس ضمیر فصل ضمیر منفص مرفوعی است که بین دو معرفه که نقش مبتدا و خبر دارند 

 گیرد. ضمیر فصل ممکن است بین اسم و خبر نواسخ نیز قرار بگیرد.می

 علٌی هو العامل                 املسلمون هم الهادفون

 نواسخ

جمله اسمیه  که حکم کلی در مورد مبتدا و خبر، مرفوع بودن این دو جزء است. اما گاهی کلماتی به اولگفتیم 

سته زیر تقسیم د 4شود که این حکم کلی را نسخ می کند. به این ادوات نواسخ گفته می شود. نواسخ بر اضافه می

 می شود.

، مافتیَء، اَسی)، اصبح، ظلَّ کان، صار، لیس، مادام، مازال افعال ناقصه:              (باَت، مابرح، ما انفکَّ

َل نواسخ   حروف مشبهه بالفعل:  ، لکن، لیَت، لعَّ ، کأنَّ ، أنَّ  إنَّ

 جعل ،أخذ، أنشا ،َشع ،إخلولق ،حری ،عسی ،أوشک، کرب ،کادافعال مقاربه:           

 ال نفی جنس          
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 افعال ناقصه

 شانیعد از خود معناشود چون با داشتن اسم مرفوع ب یفعل ها ناقصه گفته م نیبه اافعال ناقصه را باال دیدیم، 

لی است که فعل ناقصه فع. خود هستند یکامل شدن معن ی) خبر ( برا یگریکلمه د ازمندیشود و ن یکامل نم

 .دهدخبر خود قرار مین خبر را به عنواوقتی بر سر مبتدا و خبر می آید، مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده و 

 وقتی فعل ناقصه بر سر مبتدا و خبر آمد، مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می کند

 

ً ُکان             الکتاُب مفیدٌ   الکتاُب مفیدا

 

کنند. بنابراین اسم فعل ناقصه معادل فاعل یا نائب فاعل در : افعال ناقصه فعل هستند و همانند فعل عمل مینکته

 کند و طبیعتا بر سه قسم است:عمل میجمله 

 رحیماً اللّهُ  کانَ: ظاهر اسم (1

 مسروراً  أصْبَحْتَ: بارز ضمیر (2

 عَمَلِکَ فی صادقاً کُنْ: مستتر ضمیر (3

 

 نواع خبر افعال ناقصه:ا

 ناحجاً صار التلمیُذ : مفرد (1

 .باشد فعلیه یا اسمیه جمله است ممکن: جمله (2

 یجتهد فی درسهکان التلمیُذ : فعلیه جمله(الف     

 قلبه طاهرٌ کان التلمیُذ : اسمیه جمله( ب      

 فی البیتمازال التلمیُذ : جمله شبه (3

روند در تمام حاالت ماضی، که تنها به صورت ماضی به کار می« مادام»و « لیس»: افعال ناقصه به جز 1نکته

 مضارع، مستقبل و امر و در تمام صیغه ها دارای اسم و خبر هستند.

 عاملاً             یصیر العدُو خائناً  کُنْ 
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رود : درصورتیکه که فعل ناقصه در ابتدای جمله باشد و اسم آن از نوع اسم ظاهر به صورت مفرد به کار می2نکته

 رود.ولی در صورتی که اسم آن ضمیر باشد یا وسط جمله به کار رود مطابق صیغه اسم ماقبل خود بکار می

 صامتین           التالمیُذ کانوا صامتین کان التالمیذُ 

 

 کند.: اگر مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد بعد از ورود فعل ناقصه، ضمیر به متصل مرفوعی تغییر می3نکته

 عاملًة           أنتم عاملون        کنتم عاملین هی عاملٌة     کانْت 

 

 فاعل است.: راه تشخیص اسم فعل ناقصه مثل راه تشخیص 4نکته

میانبر: اگر فعل ناقصه دارای ضمیر بارز بود همان ضمیر اسم فعل ناقصه است، اگر دارای ضمیر بارز و 

 اسم ظاهر نبود، اسم فعل ناقصه ضمیر مستتر مطابق با صیغه فعل است.

 شرایط مقدم شدن خبر بر اسم فعل ناقصه مثل همان شرایط مقدم شدن خبر بر مبتدا است. :5نکته

 کان للبیُت باٌب        

: گاهی ممکن است با وجود اینکه اسم نواسخ معرفه است باز هم بر خبر مقدم شود، این حالت برای تاکید توجه

 در کالم است.

: اگر بعد از افعال ناقصه فقط یک کلمه وجود داشته باشد همان خبر است، چرا که خبر هیچگاه حذف 6نکته

 قصه یک فعل وجود داشته باشد غالبا آن فعل همان خبر است.نمیشود. اگر بعد از افعال نا

 علٌی کان عاملاً          علٌی کان یذهُب 

 : اگر خبر افعال ناقصه از نوع مفرد و مشتق باشد باید در جنس و عدد با اسم آن مطابقت کند.7نکته

 ن               کان الطالبون غائبینالطالبتان غائبتَیْ  کانْت 

 گر خبر هریک از نواسخ جمله فعلیه باشد، باید در جنس و عدد و صیغه با اسم آن مطابقت کند.: ا8نکته

 کنُت أعلُم        کُنّا نذهُب        کنت  تذهبین
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بر نواسخ واقع : ضمیر فصل یا عماد همانگونه میان مبتدا و خبر واقع می شود ممکن است بین اسم و خ9نکته 

 در کالم است و محلی از اعراب ندارد. شود. این ضمیر برای تاکید

 إخواُن الشیاطین إنَّ املُبذرین ُهمْ 

 حروف مشبهه بالفعل

م خود قرار داده حروفی هستند که برای تأکید، بر سر مبتدا و خبر می آیند و مبتدا را به عنوان اسحروف مشبهه: 

 . آن مرفوع می شودو اعراب آن را منصوب کرده و خبر را خبر خود قرار می دهد که اعراب 

 اللُّه رحیٌم           إنَّ اللَّه رحیمٌ 

 

شبهه بر دو م: حروف مشبهه از نوع حرف هستند، هیچگاه اسم آنها حذف نمی شود. بنابراین اسم حروف 1نکته

 نوع است:

 إنَّ اللَّه عال مٌ : ظاهر اسم (1

 إنَُّه عال مٌ : ضمیرمتصل (2

 : خبر حروف مشبهه بر سه نوع است:2نکته

 إنَّ علیّاً حاکمٌ : مفرد (1

 .باشد فعلیه یا اسمیه جمله است ممکن: جمله (2

 إنَّ التلمیَذ یذهب: فعلیه جمله(الف

 إنَّ التلمیَذ قلبُُه طاهرٌ : اسمیه جمله( ب

 إنَّ التلمیَذ يف الصف  : جمله شبه (3

عی به ضمیر رفو: اگر مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد و حروف مشبهه بر آن وارد شود، شمیر منفصل م3نکته

 متصل منصوبی و مجروری تبدیل می شود.

 کم عاملونُهنَّ عال امٌت: إنَُّهنَّ عال امٌت       هی عال مٌة: إنّها عال مٌة       أنتم عال مون: إنَّ 

 شرایط مقدم شدن خبر بر اسم حروف مشبهه مثل همان شرایط مقدم شدن خبر بر مبتدا است. :4نکته

 إنَّ يف البیت  رجالً 
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عل است و از جمله اشتباه نگیریم. دو تای اول حروف مشبهه بالف« إنْ »و « إنْ »را با « أنَّ »و « إنَّ : »5نکته

 نواسخ، دوتای دوم حرف شرط هستند و از ادوات جزم.

 است. حرف مشبهه بالفعل« کأنَّ »فعل ناقصه و « کان»اشتباه نگیریم. « کأنَّ »را با « کان»: 6نکته

در « إنَّ »اوت که هر دو حرف مشبهه بالفعل هستند و در دو معنای تاکیدی دارند با این تف« أنَّ »و « إنَّ »: 7نکته

 در وسط جمله کاربرد دارد.« أنَّ »به کار می رود و « َل وَ قَ »اول جمله و بعد از مشتقات 

کافهّ « ما»ه این کلمدارد ها را از عمل بازمیچسبد و آنبه حروف مشبهه الفعل می« ما»: گاهی کلمه 8نکته

 .غیر عامل و مبنی بر سکون است نامیده می شود که

 ةٌاملومئنوَن اخوٌة                إنَّ املوءمنیَن اخَوٌة                 إِنّا املومئنوَن اخو 

 .است موصول رود کار به جدا ما دو این از بعد اگر و است «أنَّ» و «إنَّ» به متصل همیشه کافهّ  «ما»: توجه

ا»دارد بنابراین کافه حروف مشبهه را از عمل باز می« ما»: چون 9نکته ا»و « إِنَّ ند بر جمله فعلیه نیز می توان« أِنَّ

 وارد شوند.

َب َعنْكُُم الِرْجَس أَْهَل الْبَيْت  َو يُطَِهَركُْم تَطْ  يُد اللَُّه ل يُْذه  ا يُر  ً إ ِنَّ ريا  ه 

 نفی جنس« ال»

شود و مبتدا را اسم و خبر نفی جنس بر مبتدا و خبر وارد می« ال»نفی جنس است. «ال»خ یکی دیگر از انواع نواس

م می کند نفی جنس از اسم خود نفی عمو« ال»را خبر می گیرد. اسم النفی جنس منصوب و خبر آن مرفوع است. 

 معنا می شود.« هیچ ....... نیست»و به صورت 

 ال کوکَب ساطعٌ 

ست. افتح و محال منصوب است. چون اسم ال همیشه مبنی است اعراب آن هم محلی : اسم ال مبنی بر 1نکته

 می گیرد.همچنین اسم ال همیشه نکره است بنابراین هیچگاه ال نمی گیرد و چون مبنی است هیچ گاه تنوین ن

 ال رجلین فی الّدار             ال رجاَل عندکم       ال رجَل فی الّدار    

ه اسم ال کخواهد بود در صورتی  1ر اسم ال نفی جنس مفرد باشد به ترتیب مذکور در نکته خارج از کتاب: اگ

 مضاف یا شبه مضاف باشد اسم ال نفی جنس لفظا منصوب است.

 ال راغباً فی الرّشّ محمدٌ      ال طالعاً جبالً ظاهٌر        ال غالَم رجٍل حاٌَض     
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 : خبر ال نفی جنس بر سه نوع است:2نکته

 عالِمٌ  رجلَ ال: فردم (1

 .باشد فعلیه یا اسمیه جمله است ممکن: جمله (2

 السبیل یعلمُ رجلَ  ال: فعلیه جمله(الف

 طاهرٌ  قلبهُ  رجلَ ال: اسمیه جمله( ب 

 البیتِ  فی رجلَ  ال: جمله شبه (3

 نفی جنس هیچگاه بر اسم آن مقدم نمی شود.« ال»: خبر 3نکته

  و ال شأَن)لُه(ال الَه )موجودٌ( إاّل اللّه      ال قیمَة لهُ نفی جنس می تواند حذف شود. « ال»: خبر 4نکته

 افعال مقاربه

ون افعال ناقصه افعال مقاربه افعالی هستند که بر سر مبتدا و خبر آمده )در ابتدای جمله اسمیه می آید( و همچ

منصوب  مرفوع می کند و خبر را خبر خود قرار می دهد و عمل می کند یعنی مبتدا را از اسم خود ساخته و

 . با این افعال در قسمت اول درس آشنا شدیم.نمایدمی

خاصی   می شوند که هر یک بر معنای این افعال به سه دسته تقسیم آنچه حائز اهمیت است این است که

 د:داللت دارن

 :مانند دارند داللت خبر وقوع نزدیکی بر افعال از دسته این:  کاد / کرب / أوشک .1

 «ریزد فرو خانه که بود نزدیک»  کاد البیُت یسُقُط:

 .را قرار دهیم نیز همین معنی را می دهد« أوشک»و « کرب»، «کاد»چنانچه به جای 

 :مانند بخشند می امید معنای خبر وقوع بر افعال از دسته این: عسی / حری / إخلولق .2

 «علی باز گرددامید است که » : عسی أن یعود علیّ 

 .با همین معنی قرار داد  را« إخلولق»و یا « حری»، «عسی»در این جمله می توان به جای 

 :مانند دارند شروع بر داللت افعال این: َشع/ أنشا / أخذ / جعل .3

 «شاعر شروع به سرودن کرد : َشع الشاعُر یُنشد

 . همین معنا جایگزین کرد نیز می توان هر یک از افعال گروه خود را با« شرع»که به جای 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 بهزاد قشالقیان                                                                                                                                                                                                                                               صرف و نحو کارربدی)وژیه آزمون سردفتری(                                                      

 09012429821 شماره تلگرام:                    09358846121تلفن تماس:                           57

 

براین خبر افعال : خبر افعال مقاربه همواره یک فعل مضارع است که بعد از این افعال ذکر می شود. بنا1نکته

سم مشتق یا امقاربه همیشه جمله فعلیه و محال منصوب است.)چنانچه خبر افعال مقاربه، فعل ماضی، مصدر، 

 نیست(هرچیزی غیر از جمله فعلیه باشد صحیح 

اضی آن ها میعنی تنها فعل  هستند جامد« أوشک»و « کاد»تمامی افعال مقاربه به جز  باید دقت کرد که: 2نکته

 :نیز دارند صیغه مضارع عالوه بر صیغه ماضی،« کاد و أوشک»استعمال می شود امّا 

 الطالب أن ینهی دراسته یوشک             الربق یخطف أبصارهم یکاد

 اگر به معنای گرفتن و قراردادن باشند فعل مقاربه نیستند. جعل وأخذ  : دو فعل3نکته

 

 منصوبات

م و چند می گیرند. مختصری راجع به مرفوعات صحبت کردی اعرابگفتیم کلمات با توجه به نقش خود در جمله 

انند بگیرند اعراب مورد از کلمات منصوب را نیز شناختیم و دانستیم یکی از انواع اعرابی که کلمات در جمله می تو

 منصوبی است. کلمه در موارد زیر منصوب است:

  معه ولمفع له، مفعول فیه، مفعول مطلق، مفعول به، مفعول: شامل مفاعیل (1

 حال (2

 تمییز (3

 مستثنی (4

  منادی (5

 منه متعجب (6

 .هستند منصوبات جزء هم مقاربه و ناقصه افعال خبر و جنس نفی ال و مشبهه حروف اسم (7

 مفاعیل

لیه با فعل در مورد یکی از مفاعیل یعنی مفعول به در بخش جمله فعلیه صحبت کردیم و گفتیم که در جمالت فع

عراب مفعول ابه برای تکمیل معنای جمله نیازمندیم و همچنین گفته شد که متعدی حتما بعد از فاعل به مفعول 

 به منصوب است. حال به بررسی سایر انواع مفعول می پردازیم.

می آید  یفعل متعدمعنای مفعول برای تکمیل مفعول به: اسمی منصوب است که کار روی آن انجام می شود. 

 املاءَ الطفُل  َب ََشَ .  مثل : است منصوبو همیشه 
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 مفعول مطلق

کار  مفعول مطلق: مصدری است منصوب معموال از جنس فعل جمله که برای تاکید یا چگونگی انجام فعل به

 رود. پس مفعول مطلق چهار ویژگی دارد:می

 است مصدر -1

 اسست  جنس فعل جملهاز  -2

 است  منصوب -3

 آن را نشان می دهد. چگونگی انجامه و یا کن انجام فعل را تاکید میاز نظر معنایی یا  -4

 کاربرد دارد: اول تاکید فعل   دوم نشان دادن کیفیت انجام فعل 2مفعول مطلق 

 مفعول مطلق تاکیدی: برای تاکید فعل به کار می رود. به مثال توجه کنید:

 ً  اجتهَد التلمیُذ فی الدروس اجتهادا

 وجه کنید:تفعل به کار می رود. به مثال های زیر مفعول مطلق نوعی یا بیانی: برای بیان کیفیت انجام 

 ً  اجتهد التلمیذ يف الدروس اجتهاداً کثیرا

 اجتهد التلمیذ يف الدروس اجتهاَد املعلمین

گاهی مفعول مطلق برای نشان دادن تعداد دفعات انجام فعل نیز به کار می رود.به این نوع مفعول مطلق عددی 

 َضبات ثالثَضب علٌی زیداً گفته می شود. مثل: 

در مثال های باال مشاهده می شود که گاهی مفعول مطلق به تنهایی به کار می رود، گاهی مفعول مطلق به همراه 

صفت یا مضاف الیه به کار می رود. اگر مفعول مطلق به تنهایی به کار رود تاکیدی و اگر به همراه صفت یا مضاف 

 .الیه باشد نوعی یا بیانی است

 مفعول مطلق تاکیدی                       کَلََّم اللُه موسی تَکْلیامً 

 مفعول مطلق نوعی)بیانی(             و قَْد َمکَُروا َمکْرَُهمْ          

 مفعول مطلق نوعی)بیانی(              فَیَُعِذبُُه اللُه الَعذاَب األَکرَْبَ  
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 کار رود: الهای باال مفرد باشد و یا به صورت جمله وصفیه بهصفت همراه مفعول مطلق می تواند مثل مث

 مفعول مطلق نوعی)بیانی(، صفت آن به شکل جمله وصفیه      آمنَت بالله إیامناً الیزول عني

گاهی مصادر منصوب به تنهایی و بدون فعل در جمله به کار می روند، چنین مصادری نیز مفعول مطلق به شمار 

 می روند. مثال:

 صرباً علی الجهاد        شکراً للّه

 معروفترین این مصادر عبارتنداز: 

ً ه/ ه/ سبحان اللّ حقاً/ معاذ اللّ  /شکراً/ حقاً/ عفواً/ معذرةً   سمعاً و طاعتاً/جدا

 

 این مصادر درصورتی مفعول مطلق به حساب می آیند که نقش دیگری در جمله نداشته باشند.

 يل حقاً      طلبُت حقاً سلب منی       ُسل ب مني حقاً إّن        کان هذا القول حقاً 

 

 گاهی مفعول مطلق از ریشه خود فعل به کار نمی رود، بلکه با مترادف فعل مفعول مطلق ساخته می شود.

 ً       َجلَْسُت قُعودا

: گاهی مفعول مطلق بیانی حذف می شود و فقط صفت آن باقی می ماند در این شرایط همان صفت نکته

ً ُت اجتهد       اجتهاداً کثیراً ُت اجتهدجایگزین مفعول مطلق است.   کثیرا

کنیم از مفعول مطلق تاکیدی استفاده میبرای از بین بردن شک  ام فعل را مورد تاکید قرار بدهیم،انج  بخواهیم اگر

توجه فقط  بهمین خاطر در ترجمه اون باید از قیدهای تاکیدی ) حتما، مسلما، بی شک، و ......( استفاده می کنیم

 این قیدها را قبل از فعل و چسبیده به آن بیاوریم. کنیم

کنیم یعنی نگاه کنیم صفت ما چه معنایی ی براساس صفت ترجمه م باشد،صفت  همراهمفعول مطلق نوعی اگر 

مثل، مانند، شبیه، همانند، همچون » از کلماتی گرفته بود در ترجمه  مضاف الیه ولی اگر مفعول مطلق نوعی دارد،

 می کنه استفاده می کنیم. توجه کنیم که مصدر را ترجمه نمی کنیم. که داللت بر تشبیه....« و 
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 مفعول فیه

 به را«  فى » جرّ حرف معنای نموده داللت کار انجام مکان یا برزمان که است منصوب اسمی ظرف یا فیه مفعولٌ

 شوند می قعوا فیه مفعولٌ« فی» معنای داشتن شرط به. است فعل وقوع مکان یا زمان دهنده نشان و دارد همراه

 :هستند زمان ظرف کلمات این همه

  روز: نَهارَ  -شب: لیَل  - زظهربعدا َمساَء: - صبح: صباحَ - دیروز: أْمس   - فردا: غَد -امروز: الیومَ  - اکنون: اآلنَ 

  سال نََة:سَ  -روز یَوَم: - که هنگامی:  لَاّم - که هنگامی: إذا - که هنگامی: حینَ  پس بَعَد:- پیش: قَبَل 

نَد:  که هنگامی ع 

 : هستند مکان ظرف نیز کلمات این همه

نَد:- وسط: َوَسطَ - میان: بَینَ  -سر پشت: وراءَ - رو روبه أماَم:-زیر: تَحَت - باالی: فَوَق   نزدیک قُرَب: - نزد ع 

 هرجا نَام:أی- جا هر أیَن: - راست یَمیَن: - پشت: َخلَْف  اینجا: ُهنا - کنار َجنَب:

 . هستند فارسی در زمان قید و مکان قید همان ظرف یا فیه مفعول که گفت توان می

 عندئٍذ ت اگر بصور عندَ باشد اما اگر هم  می تواند ظرف زمان باشد هم ظرف مکان )بر حسب معنی( عندَ : نکته

 .دراین صورت فقط ظرف زمان است نه ظرف مکان ( به کار روددر این هنگام)

 :کنید دقت جمله دو این به

باح .فى ذََهبْنا إلی املکتبة       ذََهبْنا إلی املکتبة َصباحاً.  الصَّ
 .است زمان ظرف یا فیه مفعول: صباحا

ّف و املسجداملَدرَسة، البَلَد،الّدار، مانند ( مکانی حد دارای) محدوده ظروف: 1نکته  "يفـ" حرف با غالباً ،الصَّ

 در این صورت ظرف محسوب نمی شوند و مجرور به حرف جر هستند. .شوند می مجرور

ِف  .    َجلَسُت فـى الصَّ  َصلَّیُْت فـى املَسجد 

ه این کلمات ک: مفعول فیه هرکجای جمله ممکن است به کار رود، حتی اول جمله، فقط باید توجه کنیم 2نکته

مچنین جزء ارکان هنقش دیگری در جمله نداشته باشند. بنابراین باید نشانگر زمان یا مکان وقوع فعل باشند و 

 جمله نباشد، یعنی با حذف آن معنای جمله ناقص نشود.

 ة رایُت التالمیذ          یوُم الجمعة یوُم العید           جاء یوُم الجمعةیوَم الجمع
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عنی نشان دهنده در تقدیر دارد، ی« در»: یکی از نشانه های مفعول فیه آن است که هنگام ترجمه معنای 3نکته

 را در تقدیر دارد.« در مکان.....»یا « در زمان....»زمان یا مکان وقوع است بنابراین 

)هنا، هناک، امسِ  : برخی کلمات دائم االضافه مثل )قبل، بعد، وراء، تحت، فوق و...( و کلمات مبنی مثل4نکته

 و...( همیشه مفعول فیه هستند.

ل فیه بگیرند اما : اسامی زمان و مکان که بر وزن )مفعَل و مفعِل( ساخته می شوند می توانند نقش مفعو5نکته

 فیه نیستند.توجه کنیم که همیشه مفعول 

 مفعول له)ألجله(

 مفعول له مصدری است که پس از فعل می آید تا علت و سبب وقوع فعل را بیان کند: 

 )سرباز برای احترام و تکریم، امیر از جای برخاست(  وقف الجنُد إجالالً لألمیر

 ... داللت دارد.مایل و: مفعول له یک مصدر قلبی است یعنی به قوای درونی بدن انسان مثل ترس، امید، ت1نکته

و مصدر مذکور در  مطرح شود« لِمَ»)چرا؟( می باشد چنانچه « ل مَ »مفعول لهدر واقع پاسخی برای کلمه : 2نکته

 . اشدبجمله قابلیت آن را داشته باشد که پاسخ آن قرار گیرد، آن کلمه از نظر نحوی مفعول له می 

  همن اللّ  خشیةً  ترکُت الذنوب

در ثانی یک  ومفعول له دارای دو ویژگی است. اول بیان کننده علت و سبب وقوع فعل است  : گفتیم که3نکته

یک از مصدر قلبی است، همچنین گفتیم که مفعول له یک مصدر منصوب است. حال باید دانست که اگر هر

 شرایط مفعول له نباشد مصدر مربوطه با حرف جر تعلیل )الم جر( بیان می شود.

ئُت ل لْ  تابج   ة  ک 

 حال

ل یا مفعول را برخی کلمات در جمله وجود دارند که حالت وقوع فعل را نشان می دهند. به این معنا که حالت فاع

ال اسمی حهنگام رخ دادن فعل بیان می کنند. به این کلمات در فارسی قید حالت و در عربی حال می گویند. 

ه حال حالت کفاعل یا مفعول، یا نائب فاعلی و...  است مشتق و منصوب که حالت وقوع فعل را نشان می دهد. به

ت، آن را نشان می دهد ذوالحال نامیده می شود. چون حال مشتق است در جنس و عدد مطابق ذوالحال اس

 بنابراین حال در عدد و جنس تابع ذوالحال است. 
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 به مثال های زیر توجه کنید:

 

 ُت التلمیذات ضاحکاتضاحکین     رأیْ ُت التالمیَذ ُت التلمیذَة ضاحکة     رأیْ رأیْ 

 

 اصوال دو نوع حال وجود دارد. 

 (حال مفرد: وقتی حال یک کلمه باشد. حال مفرد در جنس و عدد با ذوالحال مطابقت دارد،مثل مثال های باال.1

 (جمله حالیه: حال گاهی ممکن است به صورت یک جمله اسمیه یا فعلیه باشد. مثل:2

 

 َحکُ یَضْ  ُت التلمیَذ و قَدْ َحُک          رأیْ ُت التلمیَذ یَضْ و ُهَو ضاحٌک          رأیْ ُت التلمیَذ رأیْ 

 

 

 حالیه می آید « واو»حال اگر جمله اسمیه باشد و یا جمله فعلیه همراه با قد باشد معموال قبل از آن 

 حالیه باشند.توانند جمله معنا می شود. تمام انواع جمالت می« درحالیکه»که در ترجمه 

 همیشه در جمله حالیه ضمیری وجود دارد )بارز یا مستتر( که مطابق ذوالحال است.

 حال مفرد همیشه منصوب است، عالمت نصب آن در کلمه وجود دارد.

 در صورتیکه که حال جمله حالیه باشد اعراب آن محلی است. محال منصوب

 یهاسم معرفه + جمله)اسمیه یا فعلیه( : جمله حال

 اسم نکره + جمله)اسمیه یا فعلیه( : جمله وصفیه                                       
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 : به کاربرد انواع واو توجه کنیم. چهار نوع واو در زبان عربی وجود دارد.1نکته

 یگر است.دواو عاطفه: عطف کننده کلمه به کلمه دیگر یا جمله و شبه جمله به جمله و شبه جمله  .1

 یُت فی املدرسة رجالً و امراًة        هم الّذین یومنون بالغیب و یوتون الزکوةرا
 ...والعصر. است جر عامل و رود می کار به اسم از قبل قسم برای: قسم واو .2

 باال های مثال مثل آید می حالیه جمله سر بر: حالیه واو .3

 .خواهدشد داده توضیح معه مفعول مبحث در: معیت واو .4

 تمییز

و ما نیاز داریم  ادامه مباحث مربوط به منصوبات به تمییز می رسیم. می دانیم برخی جمالت دارای ابهام هستنددر 

کنیم تا از  استفاده می« ازجهت»یا « از نظر»که از جمالت رفع ابهام کنیم. گاهی در فارسی از عباراتی مثل 

مصدر باب تفعیل  د و به آن تمییز می گویند. تمییزجمالت رفع ابهام کنیم. همین معنا در زبان عربی هم وجود دار

 می باشد.« میز»از ریشه 

 ست:و بر دو نوع ا تمییز اسمی است نکره، جامد و منصوب که از جمله قبل از خود رفع ابهام می کند.

 تمییز نسبت .1

 تمییز مفرد یا مقدار .2

 

 این جمله کامل نیست و ابهام داردعلٌی اکرثُ:         این جمله کامل است و ابهام نداردعلٌی عادٌل : 

 : علی از جهت علم بیشتر است علامً علٌی اکرثُ 

 : دانش آموز از جهت اخالق آراسته شد أخالقاً طاَب التلمیُذ 

رْنا األرَض   زمین را از جهت چشمه ها جوشاندیم : ُعیوناً فَجَّ

 طرز تشخیص انواع تمییز

 : خداوند از نظر مهربانی بیشتر است اللّه اشدُّ حنّاناً تمییز نسبت   غالباً بعد از اسم تفضیل می آید          

 )نیکو شد(َحُسنَ )پرشد(، فاض)آراسته شد(، طاببعد از برخی افعال غالباً تمییز می آید مثل:                     

 دد، پیمانه، مقادیر و... غالباَ تمییز می آید.تمییز مفرد یا مقدار: بعد از واحدها شامل ع  
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 مثال های تمییز مفرد یا مقادیر                     

 کاسه ای شیر نوشیدمُت قدحاً لبناً : َشبْ       یک کیلو گوشت خریدمُت کیلوغراماً لحامً : رَتَیْ إشْ          

 چهل روز درس خواندمُت اربعین یوماً : درسْ 

 

تفاوت حال و تمییز در این است که حال اصوال مشتق است درحالیکه تمییز جامد است، همچنین از نظر معنا 

 نیز این دو با هم متفاوتند. 

 همچنین حال ممکن است به شکل جمله نیز بیاید ولی تمییز چنین نیست

 

 سوال: تمییز در اصل چه نقشی داشته است؟     

 جمله داشته است، تمییز می تواند مبتدا، فاعل یا مفعول بوده باشد.تمییز در اصل نقش دیگری در 

 علٌی اکرثُ سنّاً        سنُّ علٍی اکرثٌ مبتدا :    

 فاَض النهُر ماًء        فاَض ماُء النهر   فاعل :   

ْر  مفعول :   ْر فجَّ  نا عیوَن االرض  نا االرَض عیوناً        فجَّ

 

 نتیجه: اگر جمله اسمیه باشد تمییز مبتدا بوده، در جمله فعلیه اگر فعل الزم باشد 

 تمییز فاعل بوده و اگر فعل متعدی باشد تمییز مفعول بوده است.

 

استثنا: تمییز اصوالً جامد است ولی گاهی به صورت مشتق هم به کار می رود در این صورت تنها معنا در 

 کند. شناخت تمییز به ما کمک می

 خدا از لحاظ گواه بودن کافی استکفی اللُه شهیداً: 

 خداوند از لحاظ نگهدارنده بودن بهترین استاللُّه خیُر حافظاً: 

0 

0 
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 کلمات خیر و شر هرکجا به معنای بهتر و بهترین ، بدتر و بدترین باشد اسم تفضیل بوده 

 و اسم منصوب بعد از آن تمییز محسوب می شود.

 )کمْ استفهامی( کم استفهامی آن است که از آن برای معلوم و معین کردن عدد مبهمی استفاده می شود 

 .و تمیز آن مفرد و منصوب است

 ؟ تمییز مفرد و منصوبكْم تلمیذاً فی الّصّف مثل : 

 منادی

 .گیرد می قرار( وا أ، یا، أیا،) ندا حرف از بعد که است منصوبی اسم

 منادا انواع

 است منصوب محال و بوده ضم بر مبنی منادا این. گیرد می قرار ندا مورد علم اسم یک وقتی: علم منادا (1

 است منصوب لفظا منادا این. شود می واقع مضاف منادا که است جایی: مضاف منادا (2

و محال  بوده ضم بر مبنی منادا این.دهیم می قرار ندا مورد را ای نکره اسم وقتی:مقصوده نکره منادا (3

 است منصوب

 

 منصوب محال -ضم بر مبنی -علم منادا:  یا محّمُد ، یا فاطمُة ، یا اللُّه ، یا رحامنُ 

 منصوب لفظاً -مضاف منادا: یا اباالفضل ، یا معلَّم املدرسة ، یا ايب طالب

 منصوب محال -ضم بر مبنی -مقصوده نکره منادا:  یا رُجُل ، یا طالُب ، یا تلمیذُ 

 

 :نکات

 قرائن از اینصورت در. نگیریم اشتباه مبتدا با را منادا صورت این در. شود می حذف ندا حرف گاهی: 1نکته

 .نهی یا امر فعل وجود با مخاطب ضمیر مثل قرائنی. داد تشخیص را منادی توان می جمله

 مبتدا حسیٌن سیُدالشباب...:       منادا:  یا حسیُن : حسینُ  

 مبتدا ربُّنا واسٌع....:        منادا َربَّنا آت نا...:
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 عوض «م» و ودهب علم منادا صورت این در. شود می استفاده اللّهمَّ  لفظ از اللّهُ یا جای به گاهی: 2نکته

 .است ندا حرف

 

 .کنیم می هاستفاد «ایّتُها» یا «ایُّها» لفظ از آن از قبل باشد داشته «ال» منادا اگر: 3نکته

 (انبی عطف)الناس ،(تنبیه حرف)ها ،(مقصوده نکره منادا)ایُّ  ،(ندا حرف)یا: یا ایُّها الناس

 (صفت)بةالطال ،(تنبیه حرف)ها ،(مقصوده نکره منادا)ایَُّت  ،(ندا حرف)یا: یا ایَّتّها الطالبة

 «صفت» بودن مشتق صورت در و «بیان عطف» بودن جامد صورت در «ایّتُها» و «ایُّها» از بعد اسم

 .است

 

 سرهک آن جای به و کرد حذف را ضمیر توان می باشد «ی»ضمیر مضاف منادای الیه مضاف اگر: 4نکته

 .است منصوب تقدیراً  و بوده مضاف منادا این صورت این در.گذاشت

 یا ريّب: یا رِب      یا قومي: یا قوم       یا أبَتي: یا أبَت  
 

 با منادا این. ندگوی می مضاف شبه منادای ان به که شود می استفاده گاها منادا از دیگری نوع: 5 نکته

 دارد، نصب تنوین مضاف شبه منادای. است وابسته بعدی کلمه به معنایش ولی ندارد الیه مضاف آنکه

 .آید می ظرف یا جارومجرور اصوال آن از بعد و است مشتق

 یا بصیراً بالعباد         یا وجیهاً عنَد اللّه

 مستثنی

یبی است که که در مورد آن سخن می گوییم اسلوب استثنا است. استثنا یکی از اسال یکی دیگر از منصوبات

 برای جدا کردن چیزی یا کسی از دیگران در جمله به کار می رود.

 ( ادات استثنا3(مستثنی منه      2(مستثنی     1اسلوب استثنا سه رکن دارد: 

فته و از حکم جمله قبل منصوبی است که بعد از إلّا قرار گرمهمترین ادات استثنا إلّا است و مستثنی به إلّا اسم 

 توجه کنید:                          جدا می شود. به مثال

 ً  جاَء التالمیُذ إاّل سعیدا
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 انواع و اعراب مستثنی:

مستثنی تام: در صورتی که مستثنی منه در جمله ذکر شده باشد مستثنی تام است. در این صورت مستثنی    

ً ما جاءَ التالمیُذ إاّل سعیداً    رایْ  منصوب است.  ُت التالمیَذ إاّل سعیدا

 عادوا ايل املدرسة إاّل واحداً منهم

ده باشد مستنی مفرّغ است. در این صورت اعراب در صورتی که مستثنی منه در جمله ذکر نش مستثنی مفرّغ:   

 مستثنی تابع مقتضیات جمله است، یعنی تابع اعراب مستثنی منه محذوف است.

 مرفوع-مستثنی بدل از فاعلما جاَء إاّل سعیٌد: 

 منصوب-مستثنی بدل از مفعولُت إاّل سعیداً: ما را یْ 

 مرفوع-تدامستثنی بدل از مبجزاَء اإلحسان إاّل اإلحساٌن:  َهْل 

 مرفوع-مستثنی بدل از نائب فاعلَمُع إاّل صوُت الطیور: الیُسْ 

 مستثنی منه فقط در جمالت منفی و سوالی ممکن است حذف شود.

 

 جمله ارکان از یکی همچنین و است سوالی یا منفی جمله اوال که است آن مفرغ مستثنی تشخیص راه: 1نکته

 .است شده حذف استثنا ادات از قبل

« غیر»است. حال باید دانست که یکی دیگر از ادات مهم استثنا « إاّل »: گفتیم که یکی از ادات استثنا 2نکته

اسم دائم االضافه بوده و کلمه بعد از آن همواره مجرور است. « غیر»مجرور است چرا که « غیر»مستثنی به  است.

یعنی فرض می کنیم در جمله  است إالّ مانند اسمِ بعد از  ر،یاعراب کلمه غاست. « غیر»اما مهم اعراب خود کلمه 

 .می دهیم «غیر»می دهیم اینجا به خود کلمه  إاّل وجود دارد. هر اعرابی که به مستثنی به  إاّل 

.          نََجَح الطّالُب إاّل الکسالَن.  نََجَح الطاّلب ُ غیَر الکسالن 

 . غیُر املجتهد  ما نََجحَ            ما نََجَح إاّل املجتهُد.
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 مفعول معه

 می( مراهیه)«مع» معنای «واو» این که گیرد می قرار «معیت واو» از بعد که است منصوبی اسم معه مفعول

 : دهد

 آمدم فاطمه با        جئت و فاطمَة 

 :معیت واو های عالمت

 .ددا نسبت واو از بعد و قبل کلمه دو هر به را فعل نتوان که باشد فعلی آن از قبل اگر (1

 سافر أخوک و الّصبح
 .باشد گرفته قرار متصل ضمیر یک از پس آن، از بعد اسم و واو اگر (2

 سافرُت و أخاک
 .باشیم داشته مجروری ضمیر یک واو از قبل اگر (3

 سلمُت علیه و إخوته

 مجرورات

 الیه مضاف( 2           جر حرف به مجرور( 1:    هستند قسم دو بر مجرورات

 جر حرف به مجرور

 عبارتنداز رج حروف مهمترین. شود می نامیده جر حرف به مجرور شود، واقع جر حروف از یکی از بعد که اسمی

ْن ، علی ، إلی و...  يف ، م 

نْکُمْ   يف املدرسة           للمعلِم            م 

 .باشد ضمیر یک است ممکن جر حرف از بعد کلمه شود می مشاهده که همانطور :نکته

 الیه مضاف

 .ندگوی می الیه مضاف دوم اسم و مضاف اول اسم به شوند، اضافه هم به اسم دو اگر عربی زبان در

 کتاٌب الطّالب             یوم الدین  

 .است اضافی حتماً ترکیب آن شود متصل اسم به ضمیری اگر:  1نکته

 کتابکم           مدرستنا

 مشخصی اعراب و نیست نقش مضاف دیگر عبارت به است، دیگر های نقش از یکی دارای جمله در مضاف: 2نکته

 .باشد مجرور یا مرفوع یا منصوب تواند می شرایط به بنا بلکه ندارد

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 بهزاد قشالقیان                                                                                                                                                                                                                                               صرف و نحو کارربدی)وژیه آزمون سردفتری(                                                      

 09012429821 شماره تلگرام:                    09358846121تلفن تماس:                           69

 

 نقش کلمات ینا خود و آید می الیه مضاف همیشه اسامی این از بعد. هستند االضافه دائم اسامی برخی: 3نکته

 ، خَلف ، اَمام ، بَعد ، قَبل ، یعجَمِ ، لَدُن ، عِند ، مِثل ، بَعض ، کُلّ: عبارتنداز االضافه دائم اسامی برخی. گیرند می

 تَحت ، فَوق

 :از بارتندع کلمات این. پذیرند نمی الیه مضاف هیچگاه دارند وجود کلمات برخی فوق کلمات برعکس: 4نکته

 تنوین دارای اسم ذوالالم، اسم ضمیر، موصول، اسم اشاره، اسامی افعال،

 .رود می بین از شدن واقع مضاف هنگام مثنی و سالم مذکر جمع نون: 5نکته

 معلّمو املدرسة         والدیک          یوماه

 توابع

 د:دسته هستن 5منظور از توابع کلماتی هستند که از نظر اعراب تابع ماقبل خود هستند. توابع 

 تاکید چهار( عطف به حروف       پنج(یک( نعت         دو( بدل         سه( عطف بیان        

 نعت

به امل کند. از صفات متعلق آن ک یصفت انیب ایاز صفات آن و  یصفت انیاست که متبوع خود را با ب یعت تابعن

« صفت»از  به اسمی که قبل و صفت اسمی که حالت و چگونگی اسم قبل از خود را توصیف می کند بهعبارت دیگر 

 . گفته می شود «مَنعُوت» و به موصوف «نَعت» گویند . در زبان عربی به صفتمی  «موصوف»می آید را 

 َمررُت ب رجٍل کریم

 جهت با هم هماهنگی دارند: 4: موصوف و صفت از 1نکته

 از نظر معرفه و نکره بودن: یا هر دو تنوین دارند یا هر دو ال دارند .1

 از نظر جنس: یا هر دو مذکرند یا هر دو مونث .2

 هر دو باید یا مفرد باشند یا مثنی یا جمع از نظر عدد: .3

 _َ_ _ُ_ً_ٍ_ٌ از نظر عالمت: هر دو عالمت یکسان دارند.  .4

 ( صفیه ب( جمله ) جمله و        الف(مفرد: صفت به دو شکل به کار برده می شود: 2نکته
 

وصوف) اسم ماز  می نامیم و در چهار مورد«  صفت مفرد»هر گاه صفت یک اسم باشد آن را  : الف( صفت مفرد

 قبل از خود( پیروی می کند
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می باشد «  صفت » بیاید اسمی نکره ( بعد از فعلیه یا اسمیه اگر جمله ی ) : ب( صفت جمله ) جمله وصفیـه (

می  ( پیرویمی گویند . جمله وصفیه در اعراب از اسم نکره قبل ازخود )موصوف«  جمله وصفیه »که به آن 

 است .«  یمحلّ »و اعرابش همیشه  کند

  یَنَْفـدُ ال کَنْزٌ  اَلّساَعةُ 

 .آید می مفرد مؤنّث انسان( باشد، صفت برای آن به صورت هر گاه موصوف جمع غیر عاقل )غیر: 3نکته

نَ  یلَة   أْلَیّام  ا أَیّاُم الِدراَسة  م    الَْجم 

ای اعراب فرعی توانند دار: موصوف و صفت باید از نظر اعراب با هم مطابقت داشته باشند اما هریک می 4نکته

 باشند.

 يف مواطَن کثیرٍة          رایُت نساًء عال امٍت 

 ملدینةارایُت الرجَل الذی جاَء من غالبا صفت است. « ال»: اسم موصول خاص بعد از اسم دارای 5نکته

 

 چکیده صفت مفرد

  ضاحکةٌ  امراةٌ  ، العالمِ الرجلِ: گانه 4 شرایط داشتن با مشتق اسامی .1

 علمٍ  ذا تلمیذاً ، علمٍ  ذی رجلٍ: نکره اسم از پس ذو .2

 العالم هذا: اشاره اسم از بعد ال دارای مشتق اسم .3

 العالِم أیُّها: أیّة و أیّ  از بعد ال دارای مشتق اسم .4

 التّی المرأة: ال دارای اسم از بعد خاص موصول اسم .5

 الذّی کتابنا: اضافه به معرفه از بعد خاص موصول اسم .6

 طهرانیٌ رجلٌ: منسوب اسم .7
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 ترکیب وصفی و اضافی

 تشخیص ترکیب وصفی از اضافی: راه: 1نکته

رکیب موصوف و اضافه کنیم و معنای درستی بدهد ت« این .......... تر است»اگر به معنای ترکیب عبارت 

 صفت است. مثال:

 صفت موصوف و  این دریا بزرگ تر است  : دریای بزرگ        بحٌر کبیرٌ            

 مضاف و مضاف الیه   در خانه          این در خانه تر است   باُب البیَت:          

در یک عبارت هم صفت و هم مضاف الیه داشته باشیم، در زبان عربی ابتدا مضاف الیه و بعد صفت  اگر: 2نکته

 می آید در حالیکه در ترجمه فارسی ابتدا صفت و سپس مضاف الیه می آید.

 آله  الطاهریناسم  + مضاف الیه + صفت                  عربی

 فارسی        اسم + صفت + مضاف الیه         خاندان پاکش

 بدل

 آیدمی آن توضیح و تأکید  منظور به دیگر اسمی از پس عطف حرف واسطه بدون که جامد غالباً است اسمی بدل

 و مراد نه متبوعند، مفسر و مکمل حقیقت در که توابع دیگر از را آن ویژگی همین و ،است گوینده اصلی مراد و

 .سازدمی متمایز ،اصلی مقصود

 .کند تطبیق منه  ٌمبدل با باید اعراب لحاظ از تنها بدل

 .است بدل دومی و منهمبدل اولی روند می کار به هم کنار صفت و اسم وقتی غالبا

 

 الَحمُد لله  رِب العالَمینَ                        بیُّ عیَسی ) ع ( یَشفی املَرَضیکاَن النَّ 

حف  االولَی ُصحف  إبراهیَم و موَسی  إنَّ هذا لَفی الصُّ

م . . . اَط الذیَن انعمَت علَیه  نا الرِصاَط املُستقیَم ِص   إهد 

 رایُت َصدیقتَک مریمَ 
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 عطف بیان

 . دیآ یم ریدهد و به دو صورت ز یم حیکلمات ماقبل خود را توض است که یاسم جامد انیعطف ب

 .  دیایب أّی و أیّةیا بعد از که بعد از اسم اشاره  یدار جامد« ال » اسم  (1

ی للّتی هَی أقَومُ   إنَّ هذا القرآَن یَهد 

تاُب الریَب فیه  ُهدًی للمتَّقینَ   ذلَک الک 

 سلَّمُت علی هوالء  الر جال  

فُل   علی ذلَک الکُرسیِ جلَس الط 

 أیُّها العال م

 ذلَک املُعلُِم ذهَب       دار مشتق باشد صفت است .« ال»: اگر اسم  نکته

 . است بیان عطف ، بیاید علم اسم دو بین اگر«  بِنت و إبن»  اسم دو (2

 قاَل علیُّ بُن ابی طالٍب                    ینا عیسی ابَن مریََم البیِنات  و آتَ 

مُه بنُت أسدٍ            علِی بن  أبی طالٍب ) ع ( ُمبلِغُه ر ساله  کرباَلءَ ب نُت   فاط 

 عطف به حروف

حروف قرار  نیز ااکه بعد  یشود کلمه ا ی( حروف عطف گفته م َو ، فَـ ، ثُمَّ ، أم ، أو ، ال ، بَل و . .به حروف ) 

« معطوف»ن آو به بعد « هیمعطوفٌ عل»حروف  نیباشد به کلمه قبل ا یاز نظر اعراب تابع ماقبل خود م ردیگ یم

 .ندیگو یم

 َجعَل اللُه اللّیَل و النَّهارَ 

 جاَء علٌی و محمٌد ثُمَّ حمیدٌ 

 أ ک تاٌب عنَدکم أم ر سالٌه ؟

َب بل  الّصادَق فی الَحیاه    التُجال س الکاذ 

قَکَ   َصدیُقَک َمن َصَدقَک ال َمن صدَّ

 نزل القوم ُ ثّم ارتحلوایک جمله به وسیله حرف عطف معطوف واقع شود.  گاهی ممکن است
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 تاکید

 یاسلوب نینچبه  میکن یآن را تکرار م دیدر ذهن شنونده و برطرف کردن شکّ و ترد یمطلب تیتثب یبرا یگاه

 شود .  یم میتقس یو معنو یبه دو دسته لفظ دیشود . تاک یگفته م دیتاک

کلمه اوّل موکَّد  حالت به نیدو بار تکرار شود . در ا ناًیع یاست که در آن لفظ یدی: تاک یلفظ دیتاک  .1

 شود . یکننده( گفته م دیشده( و به کلمه دوّم موکِّد )تاک دی)تاک

 کاّل َسیَعلَموَن ثُمَّ کاّل َسیَعلمونَ 

 نَعم نَعم رَجعُت االنَ 

 انَّ ربََّک لَرووٌف رووٌف 

بونَ  الّساب قوَن الّساب قوَن اولئکَ   املُقرَّ

دوا أماَم الظُّلم    ایُّها النّاُس ایُّها الن اُس إتَّح 

 کنید دقّت دهد قرار یدتاک مورد را خود از قبل کلمه موکِّد عنوان به تواند می نیز«  کُلّ»  کلمه:  معنوی تاکید

 . گردد برمی موکَّد به که آید می مُتَّصلی ضمیر همراه به «کلّ» کلمه

 التَّالمیُذ کُلُّهمَرَجع 

 َغرسُت االشجاَر کلَّها

ن  کلِها  إحَفظ َصدیَقَک فی املواط 
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 عدد

 انواع عدد

 ( اعداد اصلی2( اعداد ترتیبی            1عدد در زبان عربی بر دو نوع است: 

 اعداد ترتیبی

 صفحُة السابعةُ ال           الدرُس العاَُش اعداد ترتیبی برای بیان رتبه ی معدود خود می آیند.        

 عبارتند از: 20تا  1اعداد ترتیبی در زبان عربی از   

 اعداد ترتیبی

 عدد مذکر مونث عدد مذکر مونث

 1 األول األولی 11 الحادی عرش الحادیة عرشة

 2 الثانی الثانیة 12 الثانی عرش الثانیة عرشة

 3 الثالث الثالثة 13 الثالث عرش الثالثة عرشة

 4 الرابع الرابعة 14 الرابع عرش الرابعة عرشة

 5 الخامس الخامسة 15 الخامس عرش الخامسة عرشة

 6 السادس السادسة 16 السادس عرش السادسة عرشة

 7 السابع السابعة 17 السابع عرش السابعة عرشة

 8 الثامن الثامنة 18 الثامن عرش الثامنة عرشة

 9 التاسع التاسعة 19 التاسع عرش التاسعة عرشة

 10 العاَش العاَشة 20 العرشون العرشون

 

از معدود خود  : اعداد ترتیبی همیشه صفت براس معدود خود هستند بنابراین از نظر جنس، عدد و اعراب1نکته

 تبعیت می کنند.
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ضافه می شود. اول، ا« اُم»: اعداد ترتیبی همان اعدادی هستند که در ترجمه فارسی معموال به آنها پسوند 2نکته

 دوم

           نیة عرشةالدرُس االّول      الساعُة الثا: اعداد ترتیبی همیشه بعد از معدود خود می آیند.   3نکته

 اعداد اصلی

 رسد 10        عرشة دروٍس اعداد اصلی، اعدادی هستند که برای شمارش به کار می روند.        

 نوع هستند: 4اعداد اصلی بر 

 10الی  1اعداد مفرد             (1

 19الی  11اعداد مرکب           (2

 90الی  40، 30،  20عقود                   (3

 99الی  21اعداد معطوف         (4

 اعداد مفرد عبارتند از:

 واحد، اثنان، ثالث، اربع، خمس، سّت، سبع، مثانی، تسع، عرش

 به ترکیب زیر توجه کنید:

 معدود نامیده می شود.« رجال» عدد و« خمسة»در این ترکیب خمسُة رجاٍل :    

: بر خالف تمام اعداد، این دو عدد بعد از معدود خود می آیند و برای معدود خود نقش صفت دارند، لذا  2و  1

 در جنس و عدد و اعراب تابع معدود خود هستند.

ٌد            طالبتان  إثنتان                ت    ن  ن  إثنَیْ لمیَذیْ َرُجٌل واح 

 بعد از معدود، هم جنس، هم عدد و هم عالمت معدود می آیند. 2و  1پس 

 

یا بدون آن بیاید.تفاوت این دو حالت در مذکر یا « ة»می تواند با « عرشة»تا « ثالثة»: هر یک از اعداد 10تا  3

 مونث بودن عدد است که در زیر خواهد آمد.

 تسع ، تسعة ثالث ، ثالثة   سبع ، سبعة  
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 خمسُة رجالٍ مثل زبان فارسی قبل از عدد می آید.     10تا  3معدود اعداد 

 این اعداد همیشه مخالف جنس معدود خود می آیند.

 مونث    معدود مذکر                   عدد مذکر    معدود مونتعدد 

 املومناتخمسُة رجاٍل                                 خمُس 

: در زبان عربی همیشه عدد نقش می گیرد. به عبارت دیگر در زبان عربی این عدد است که مبتدا، خبر، نکته

 فاعل، مفعول و ... واقع می شود.

نا سبعّة مصابیحَ   جاَء خمسُة رجاٍل   رایُت سبَع الطالبات    قرأُت عرَش آیاٍت   يف صف 

               

 همیشه به صورت جمع و مجرور می آید 10تا  3معدود اعداد 

 

 می باشد. 10تا  3هرگاه به جای عدد به کار رود ملحق به قواعد اعداد « َعةبَضْ »و « عبَضْ »دو کلمه 

     ُع نساءٍ َعُة رجاٍل و بَضْ جاَء بَضْ 

 

 اعداد مرکب عبارتند از:

، اربعةعَ  ، ثالثةَعرَشَ ، إثناَعرَشَ   إثنَي َعرَشَ ، أَحَدَعرَشَ ، مثانیةَعرَشَ ، سبعةَعرَشَ ، ستَّةَعرَشَ ، خمسةَعرَشَ رَشَ
 تسعةَعرَشَ        َرُجالً 

، أَحَدی َعرَشََة، إثنتاَعرَشََة   إثنَتَي َعرَشََة، ثالَث َعرَشََة، اربَع َعرَشََة، خمَس َعرَشََة، ستَّ َعرَشََة، سبَع َعرَشَةَ 
 اةًمثانَی َعرَشََة، تسَع َعرَشََة         إمر 

 

باشد، هم جنس با  1و2: یکان اعداد مرکّب از نظر جنس از قاعده اعداد مفرد پیروی می کنند. اگر یکان 1نکته

 باشد مخالف جنس معدود می آید. 9تا  3معدود می آید، اگر یکان 

 مونث(َعرَشََة مذکر و برای َعرَشَ : دهگان اعداد مرکّب همیشه هم جنس معدود می آید. ) برای 2نکته
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در حالت منصوبی و مجروری( که اعراب آنها نَتَي إثْ  وإثنَي در حالت مرفوعی(، ) نَتا إثْ  ونا إثْ )  12بجز یکان عدد 

 مثل اسم مثنی بر حرف است بقیه اعداد مرکب، هر دو جزءشان همیشه مبنی بر فتح است.

 )همیشه فتحه دارند و این فتحه تغییر نمی کند.(

 

  همیشه به صورت مفرد و منصوب می آید.معدود اعداد مرکب 

 

ّة  أهل بیت  إثنا عرَش إماماً                   قرأُت سبَع عرشَة صفحة  عدُد أمئ 

 ُت يف املوقف  إثنتي عرشَة سیارَة               يف الحدیقة  أحدي عرشَة شجرةَ َرأیْ 

 َرإیُت ت سَعَة عرَش طالباً 

 

 

 عقود عبارتند از:

رْش  تّون، َسبْ ثاَلثون، أربعون، َخمْ  ون،ع   عون        رَُجالً   طال بَةً عون، مَثانون، ت سْ سون، س 

رْش  تّین، َسبْ ین، ثاَلثین، أربعین، َخمْ ع    عین        رَُجالً   طال بَةً عین، مَثانین، ت سْ سین، س 

 

 : معدود عقود همیشه به صورت مفرد، منصوب، و هم جنس عدد می آید.1نکته

 : عقود برای مذکر و مونث یکسان به کار می رود.2نکته

 ون طالباً                     رایُت خمسین تلمیذةً جاَء ع رْش 

 

رْش به صورت« ون» عقود در حالت مرفوعی با به « ين» و در حالت منصوبی و مجروری باون، ثاَلثون و...( )ع 

رْش  صورت  ه جمع مذکر سالم است.می آید و اعراب آن ملحق بین، ثاَلثین و...( )ع 
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 اعداد معطوف

 بجز عقود، اعداد معطوف نامیده می شوند. 99تا  21: اعداد 1نکته

 : اعداد معطوف قبل از معدود خود می آیند و معدود آنها همیشه مفرد و منصوب است.2نکته

 غییر می کند(تآنها : قواعد قسمت اول این اعداد تابع قواعد اعداد مفرد است، و معرب هستند.)اعراب 3نکته

 : قواعد قسمت دوم این اعداد مثل عقود بوده و تفاوتی برای مذکر و مونث ندارد.4نکته

 َسُة و عرشون طالباً                   قََرأُت واحَد و ثالثین مقالةً َخَرَج َخمْ 

                               

أت)1000و  100دو عدد   ئَ   ةم  ذکر و مونث یکسان به کار می روند. با توجه به نقششان در (: برای مو الف ةم 

جمله اعراب می گیرند و معرب هستند. این دو عدد قبل از معدود می آیند . معدود آنها همیشه مفرد و مجرور 

 است. به مثال های زیر توجه کنید:

أتُة الطائٍر                   يف البُحیرة  ألْ   کَةٍ ُف َسمَ َعلی الَشَجرَة  م 

 

 

 میان عدد و معدود نباید فاصله باشد. .1

  اگر معدود جمع مکسر باشد مالک مذکر یا مونث بودنش شکل مفرد کلمه است. .2

 اگر بعد از عدد و معدود صفت باشد، صفت متعلق به معدود است نه عدد، بنابراین تابع عدد است. .3

رْش   وَن شاباً شجاعاً جاَءع 
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 چکیده مبحث عدد

 عدد جنس عدد اعراب عدد معدود معدودمحل عدد و 

 اعداد ترتیبی هم جنس معدود تابع معدود)صفت( مطابق نقش معدود+اعداد

 2و  1 هم جنس معدود تابع معدود)صفت( مطابق نقش معدود+عدد

 10تا  3 مخالف معدود مطابق نقش جمع و مجرور عدد+معدود

 مبنی بر فتح مفرد و منصوب عدد+معدود

12بجز   

 مثل اعداد مفرد یکان:

 دهگان: هم جنس معدود

 اعداد مرکب

 مطابق نقش مفرد و منصوب عدد+معدود

 ملحق به جمع مذکر سالم

برای مذکر و مونث 

 یکسان

 عقود

 یکان: مثل اعداد مفرد مطابق نقش  مفرد و منصوب عدد+معدود

 دهگان: مثل عقود

 اعداد معطوف

مذکر و مونث برای  مطابق نقش جمع و مجرور عدد+معدود

 یکسان

1000و  100  

 

 

 :سه کلید مهم

 همه جمع است و مجرور 10معدود جمع و مجرور                 ز سه تا سبَع سامواٍت        

 معدود مفرد و منصوب              ز ده تا صد همه فرد است و منصوبإثنا عرَش اماماً        

 ز صد برتر همه فرد است و مجرور                     معدود مفرد و مجرور  الف شهٍر       
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 اسالیب جمله

 به و جمله وباسل ها روش این به. ببرد بهره گوناگونی های روش از خود مقصود بیان برای گوینده است ممکن

 :است زیر قرار به جمله اسالیب. شود می گفته جمله اسالیب آنها جمع

 :نوعند دو بر و شود می استفاده خبر رساندن برای خبری های جمله از: خبری جمله (1

 علیٌّ ذهب ايل البیت  : اسمیه( الف

 ذهب علیٌّ ايل البیت  : فعلیه( ب

 .شود یم استفاده ، چیزی یا شخصی درباره پرسیدن برای استفهامی های جمله از: استفهامی جمله (2

 أیَن ذهبْتَ 

 می استفاده اری،ک انجام از بازداشتن یا کاری انجام به کردن امر برای طلبی های جمله از: طلبی جمله (3

                        (نهی و امر. )شود

 أطْلُب املجَد و الَتكَْسل
 قبل حرف این و کنیم می استفاده ندا حروف از.  بزنیم صدا را اشخاصی یا شخص بخواهیم گاه هر: نداء (4

 .آیند می( اشخاص) مشخص اسم از

 مدینَة االحزان یا علیُّ          یا
 مساعدت و کمک طلب باشد مظلومی از ظلمی دفع به قادر که کسی از آن با که است ندایی: استغاثه (5

 :از است عبارت که دارد صیغه یک استغاثه و شود می

 یا:  ندا ادات( اول

 .آید می( لَ) مفتوح الم با و شود می خواسته کمک او از که کسی( : به مستغاث) مستغاث( دوم

 .آید می( لِ ) مکسور الم با و شود می خواسته کمک برای که کسی:  وله مستغاث( سوم

عفاء! اْلغنياء للضُّ  يا ل َ

 :از است رتعبا که دارد صیغه یک ندبه و است شده مصیبتی دچار که است انسانی منادای ندبه: ندبه (6

 «یا» ، «واو»:  ندا ادات( اول

 شود می ختم «هاء و الف» یا «الف» به که مندوب اسم( دوم

 وا َْحَستا                يا والداه

 از نیم،بک دیگر چیز به ومقید وابسته را چیزی یک نشدن یا شدن واقع بخواهیم که هنگامی: شرط (7

 کنیم می استفاده شرط اسلوب

 أْن نَْصرْب نَطَْفَر              َمن لَْم يتعّجل لَْم يَنَْدمْ 
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 تحذیر و اغراء روش از. داشتن بروز یعنی ، تحذیر و کردن تشویق و تحریک یعنی اغراء: تحذیر و اغراء (8

  شودمی ستفادها زشت کاری انجام از وی داشتن برخورد یا پسندیده کاری انجام به شنونده تشویق برای

 (است شده منصوب «الز مْ » محذوف فعل تقدیر با که اغراء)االخالَص 

 (است شده منصوب« أُحّذرُك» محذوف فعل تقدیر با که تحذیر: ) الكذب

 (تحذیر) ايّاك و الكذبَ  –( تحذیر) الكذب َ الكذَب  –( اغراء) االخالَص االخالَص 

 تعجبی ی لهجم و رود می بکار چیزی از تعجب اظهار درباره که است ای جمله تعجبی ای جمله: تعجّب (9

 .شود می ساخته طریق دو به

 !اخالَق الحسنة   ما أَْحَسنَ « :  ما أفْعَل » وزن بر .1

ل ب  » وزن بر .2 ْن باالخالق  الحسنة  :  «…أفْع   !أْحس 

 .شود می محسوب مبتدا نحو اسم نظر از و است اسم صرفی لحاظ به تعجب «ما: »1نکته

 تعجب علف نحوی لحاظ به. دهد می تشکیل را تعجب صیفه «ما» با همراه که است تعجب فعل «افعل: »2نکته

 .شود می محسوب خبر خود مستتر ضمیر با همراه

 میشهه و بوده مفعول نحوی لحاظ از که شود می نامیده «منه متعجب» تعجب صیغه از بعد کلمه: 3نکته

 .است منصوب

 .رود می کار به یکسان ها صیغه تمام برای یعنی است جامد تعجب فعل: 4نکته

 ما اظلَم املستعمرین            ما اکرث آیات  اللّه يف الطبیعة
 .شود یم بیان فعل از بعد منصوبی ضمیر یک صورت این در. باشد ضمیر یک است ممکن منه متعجب: 5نکته

 ما أخطأهم
 یکی علیف که هنگامی پس. شود می ساخته تفضیل اسم که شود می ساخته افعالی همان با تعجب فعل: 6نکته

 .یدآ می منصوبی اسم صورت به فعل آن مصدر «اشدّ» یا «اکثر» از بعد بدهد، دست از را شرایط از

 ما اكرَْثَ اجتهادَك
 :شود می استفاده زیر های روش از تعجب برای گاهی: 7نکته

ْن مقاٍم!            یا لُه مقاماً!           للّه  َدرُُّه کاتباً!  یا لُه م 
 ستفادها وی کردن سرزنش برای یا و انسانی یا شخص تعریف برای ذمّ و مدح اسلوب از: ذم و مدح (10

 شودمی

 ن ْعَم الُخلُق الصداقُة            ب ئَس الشيمُة الكذبُ 
 .است شده تشکیل قسمت سه از ذم یا مدح جمله: 1نکته

 «الَحبَّذا» و «ئسب» ذم افعال ترین معروف و «َحبَّذا» و «نعم» مدح افعال ترین معروف: ذم یا مدح فعل( الف

 .است
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 (ذم یا مدح فاعل. )باشد جمله فاعل که مذموم و ممدوح( ب

 (ذم یا مدح به مخصوص. )است موخر مبتدا که ذم یا مدح به مخصوص اسم( ج

 و دارد اعلیف نقش ذم و مدح فاعل است، فعلیه جمله نوع از مقدم خبر نحوی لحاظ به ذم و مدح فعل: 2نکته

 .است موخر مبتدای ذم و مدح مخصوص

 .شود می محسوب مذ و مدح فاعل و است اشاره اسم «ذا» کلمه «الَحبَّذا» ذم و «َحبَّذا» مدح فعل دو در: 3نکته

 َحبَّذا العلُم          الَحبَّذا الکذبُ 
 داشته دوجو جمله در ای قرینه باید حتما صورت این در شود، می حذف ذم و مدح به مخصوص گاهی: 4نکته

 .باشد

 ن ْعَم املولی و ن ْعَم النصیر
 و مدح فعل از قبل مخصوص گاهی دانست باید حال گیرد، می موخر مبتدای نقش مخصوص اسم گفتیم: 5نکته

 .است مبتدا صورت این در که رود می کار به خود اصلی جای در

 الصداقُة ن ْعَم الُخلُق            الكذُب ب ئَس الشيمةُ 
 .رود می کار به یکسان ها صیغه تمام در و است جامد ذم و مدح فعل: 6نکته

 بالغت

 عربی بانز در بالغت علوم با خواهیم می حال شد مطرح مطالبی جمله اسالیب بعضی و نحو و صرف مورد در

 از و نمود حس را آن هایزیبایی و برد پی کالم دقایق و ظرایف به توانمی بالغت علم به آشنایی با. شویم آشنا

 شامل بالغت .نمود استفاده مخاطب موقعیت و شرایط با متناسب کالم که آورد بدست را امکان این دیگر سوی

 :است بخش سه

 بدیع( ج                 بیان( ب              معانی( الف

 علم معانی

گون الف( احوال گونا دهد:می و یا نویسنده امکان علمی است دارای اصول و قواعدی که رعایت آنها به متکلممعانی، 

ب با آن احوال ب( کالم خود را منطبق و متناس موقعیتهای مختلف آگاه شود؛مخاطبان را باز شناسد و از مقام و 

 و موقعیتهای متفاوت ایراد کند.

مطالبی که در علم مترین مهو یکی از  و کالم( است و در اینجا الفاظ عربی الفاظ )کلمهموضوع علم معانی نیز

الم در مخاطب بیشتر باشد. بعضی تاثیر ک. تاکید کمک می کند شود، مبحث تاکید کالم استمعانی مطرح می

 روش های تاکید عبارتنداز:
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 استفاده از جمله اسمیه به جای جمله فعلیه: (1

 لَُم اللُّه کلَّ شیٍء             اللُّه عال ٌم بکِل شیءٍ یَعْ 
 در جمله: « إنَّ»استفاده از  (2

 إنَّ اللَّه عال ٌم بکِل شیءٍ 
 ابتدا الم آن به هک آید می در الم آن سر بر مبتدا تأکید برای گاه اسمیه، های جمله در: مزحلقه «الم» (3

 قائمٌ  لَزیدٌ  :گوییم می مثال. گویندمی
 کنار یدتأک دو آنکه برای بیاید( إنَّ  بالفعل مشبهه حرف) دیگری تأکید حرف جمله این سر بر اگر حال

 می حلقهمز الم شده منتقل خبر سر بر که را الم این. شود می منتقل خبر سر بر الم نگیرد، قرار هم

 .گویند

 عظیمٍ  ُخلُقٍ  لََعلَی إ نَّکَ 
 ....و مسلماً ، فقط معنای به: کافّه ما (4

 إ ْخَوةٌ املومنون إ ِّنا
 ترجمه..« . به سوگند» صورت به روند می کار به قسم برای که «واو» و «تا»،«با» جاره حروف: قسم (5

 .        شودمی

 هالکٌ  الکافرَ  أنَّ  والله         َوالَعرّص  
 .شود می بیان نواسخ خبر و اسم یا خبر و مبتدا میان که مرفوعی منفصل ضمیر: فصل ضمیر (6

 الحمیدُ  الغنّیُ  ُهوَ  واللَّهُ 
 .شد بیان مورد این لفظی تاکید بخش توابع، قسمت در: تکرار (7

 مخوٌف  مخوٌف  الطریُق 
 :است نوع دو بر خود تاکید، برای ها بخش سایر بر عبارت از بخشی کردن مقدم: تقدیم (8

 ملُؤمنونا  فلیتوکّل   الله   َعلَی :جارومجرور تقدیم( ب          نعبد ایّاک  :مفعول تقدیم( الف

 علم بیان

 کرد. های مختلف بیانتوان یک مفهوم ر به شیوهآموزیم که چگونه میاصول و قواعدی است که به واسطه آن می

 موضوعات علم بیان تشبیه است.یکی از 

مخاطب  به نتر مفهوم آهرگاه چیزی با چیز دیگری در یک یا چند صفت همانند باشد برای انتقال سریع تشبیه:

 شود.از اسلوب تشبیه استفاده می

 القرآن کالنور فی الهدایة
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 :است چهاررکن دارای تشبیه

 القرآن :مانند کنیم لحاق دیگران به را آن خواهیممی که است چیزی همان: مشبه (1
 النور :مانند شود،می ملحق آن به مشبه که است چیزی آن: بهمشبه (2
 .شوندمی نامیده تشبیه طرفهای رکن دو این: 1نکته

 .کندمی برقرار ارتباط بهمشبه و مشبه میان و کندمی تشبیه بر داللت که است لفظی: تشبیه ادات (3

 :تشبیه ادوات انوع: 2نکته

 سیٌف  اللّسانَ  کَاُنَّ              کالبلبل املَُغنیُّ                   کَأَنّ  ک، :حروف( الف

 ُمحاکٍ  نظیر، شبیه، مثل، :اسم( ب

 عةً س  للقطار محاکٍ  هو           کَرَماً  حاتم نظیر ُهو       البدر شبیه أو ُحسناً  البدر مث ل ُهوَ 

  العصفر أَشب هَ  الطفُل                        حاکی ـ ماثل شابه، أشبه، :فعل( ج

 ترواضح و ترقوی به مشبه در و است( بهمشبه مشبه،) تشبیه طرف دو میان مشترک وصف: شبه وجه (4

 الهدایة فی: مانند است

 .شود می بیان جارومجرور صورت به غالبا شبه وجه: 3نکته

 :تشبیه اقسام

 باشد دهش ذکر تشبیه چهارگانه ارکان آن در که است تشبیهی(: کامل یا ساده)األرکان تام تشبیه (1

 التضحیة فی کاألب املعلم

 :نندما باشد شده حذف شبب وجه و شده ذکر آن در تشبیه ادات که است آن(: مرسل)مجمل تشبیه (2

لْمُ  ثُل  الع   املصباح م 

 است، شده حذف تشبیه ادات آن در که است تشبیهی: مؤکّد تشبیه (3

 الهدایة فی مصباحٌ  العلم

  باشند شده حذف هم با تشبیه اداة و شبه وجه آن در که است تشبیهی: بلیغ تشبیه (4

لْمُ   مصباحٌ  الع 

نیا /کنز القناعة            .است بلیغ تشبیه معموالً باشد جامد مفرد خبر هرگاه: 4نکته  بیت الدُّ
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 علم بدیع

 معنی به مربوط رخیب و لفظ به مربوط برخی که گویندمی بدیع را آن تحسین و کالم زیباساختن هایشیوه

 :شود می تقسیم دسته دو به بدیع علم بنابراین. است

 لفظی محسّنات (1

 .دارد خاص معنای هریک که است کلمه دو حروف میان مجانست و هماهنگی: جناس

 یوم تقوم الّساعة یُْقّسُم املجرمون مالَب ثُوا غیر ساعة

 :است نوع دو بر جناس

 .است تام باشندمی هم مثل حروف ترتیب و نوع و حرکت عدد، در کلمه دو هرگاه: تام جناس( الف 

 است ناقص جناس  کند، فرق حروف ترتیب و نوع و حرکت عدد، در کلمه دو هرگاه: ناقص جناس(  ب

رة ة ا لی َربّها ناظ   وجوٌه یومئذ  ناَض 

 .است یکسان حروف یا حرف در جمله آخر کلمات توافق و هماهنگی: سجع

 إ نّا أْعطَیْناَک الکَْوثر، فََصِل ل َربَِک و آنَْحْر إ نَّ شان ئَک هو األبرت

 معنوی محسنات (2

ُر         جاَء الَحّق و زهَ :  مانند است، متضاد کلمات بکارگیری: طباق ُل ُهو األّول و اآلخ   َق الباط 
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 نکات ترجمه

ستفاده کند. انیاز نیست و داوطلب باید از نکات کلیدی برای ترجمه در هنگام ترجمه معموال ترجمه لغات مورد 

 در این بخش سعی بر آن است که نکات کلیدی ترجمه در اختیار داوطلبان قرار گیرد.

 ترجمه فعل

وجه کنیم و تیکی از مهمترین بخش های ترجمه ترجمه فعل است. در ترجمه فعل باید به زمان و صیغه افعال 

 رسی افعال را بدانیم.معادل ترجمه فا

 ترجمه می شود. ماضی سادهدر زبان عربی بدون کلمه دیگری به صورت  فعل ماضی (1

 ترجمه می شود. ماضی ساده منفیبکار رود به صورت  ماضی ما+ فعلدر صورتی که 

 

 رفتید )شما چند مرد(: تُمْ ذََهبْ           )او یک مرد(ذََهَب: رفت 

: نرفتیدما ذََهبْ        زن()او یک : نرفت ما ذََهبَْت   )شما چند زن(ُتَّ

 

 ترجمه می کنیم. ماضی نقلیبه کار رود به صورت  قد+فعل ماضیدر صورتی که  (2
 ترجمه می کنیم.ماضی نقلی منفی مجزوم داشته باشیم فعل را به صورت  مضارع«+لمّا»یا « لَم»اگر 

ترجمه « هنگامی که»مجزوم نشود، وارد شود، بر فعل ماضی یا مضارع در صورتی که « لمّا»: اگر 1نکته

 می کنیم.

 : می توان ماضی نقلی را به صورت ماضی ساده یا بالعکس ترجمه کرد.2نکته

 

 )آن دو مرد(هبا: نرفته اندیَذْ  لَمْ                )آن دو مرد(ذََهبا: رفته اند  قَدْ 

 ) تو یک زن(هبین: هنگامی که می رویملّا تَذْ      )آن یک مرد(ملّا ذََهَب: هنگامی که رفت

 

 رفت قطعاً:  َقَدَُذَهَبُهم به کار می رود.  تاکیددر معنای  قد+فعل ماضیگاهی : 3نکته

 : در صورتی که قد+فعل مضارع داشته باشیم در ترجمه تقلیل معنا خواهیم داشت. 4نکته

 به ندرت کافر توبه می کند :  قَد یَتُوبُ الکافِرُ
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 ترجمه می کنیم. «بودن»به کار رود معادل فعل  به صورت فعل اصلی جمله کاناگر  (3

 

 عالم در مسجد بودکاَن العال ُم فی املسجد: 

 

 

 ترجمه می کنیم.« داشتن»در جمله باشد معادل فعل  +لِ کاناگر  (4

 

 حمید کتابی داشت. کاَن ل حمیٍد کتاٌب:

 

 ترجمه می کنیم. ماضی بعیدبه کار رفته باشد به صورت  +)قد(+فعل ماضیکاناگر  (5

 خواهد بود.ماضی بعید منفی داشته باشیم ترجمه به صورت  ما+کان+)قد(+فعل ماضیدر صورتی که 

 در این ساختار تاثیری در ترجمه ندارد.« قد»نکته: وجود یا عدم وجود 

 

 بودند)آن چند مرد(( ذََهبوا: نرفته ( ذََهَب: رفته بود)آن یک مرد(          ما کانوا)قَدْ کاَن)قَدْ 
 

 خواهد بود. ماضی استمراریبه کار رود ترجمه آن به صورت  کان+ فعل مضارعاگر  (6

 خواهیم داشت: ماضی استمرای منفیدر سه صورت زیر در ترجمه فعل 

 اول: کان + ال + فعل مضارع

 فارسیدوم: ما + کان + فعل مضارع                                   معادل ماضی استمراری 

 سوم: لم + مضارع مجزوم کان + فعل مضارع

 

 َهُب: ِنی رفت)آن یک مرد(َهبون: می رفتند)آن چند مرد(          کاَن ال یَذْ کانَوا یَذْ 
: ِنی رفتید)شام دو مرد(        لَمْ تُام تَذْ ما کُنْ   َهُب: ِنی رفت) آن یک زن(تَذْ  تَکُنْ  َهبان 

 

: در مواردی که ترجمه به صورت ماضی بعید و ماضی استمراری است)دو ساختار اخیر( اگر کان و 1نکته

فعل اصلی در کنار هم بیایند باید از نظر جنس و عدد مطابقت داشته باشند، اما در صورتی که بعد از 

 کان اسم بیاید کان به صورت مفرد می آید. 

 ون یعملونَهبون         کان الفالحکانوا یَذْ 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 بهزاد قشالقیان                                                                                                                                                                                                                                               صرف و نحو کارربدی)وژیه آزمون سردفتری(                                                      

 09012429821 شماره تلگرام:                    09358846121تلفن تماس:                           88

 

 
باشند،  به هم مرتبط شده حرف عطفکه با  کان چند فعل ماضی و مضارع بیایندگاهی ممکن است بعد از  (7

ترجمه  در صورت مضارع بودن، ماضی استمراریو  در صورت ماضی بودن، ماضی بعیددر این صورت افعال 

 می شوند.

 

 آموزان مطالعه می کردند و تکالیف خود را می نوشتند.دانش : تُبوَن واجبات ُهمْ کاَن الطاّلب یُطال عوَن و یَکْ

 

 ترجمه می شود. مضارع اخباریدر زبان عربی اگر بدون کلمه دیگری به کار رود به صورت  فعل مضارع (8

 ترجمه می کنیم. مضارع اخباری منفیداشته باشیم،  ال)گاهی اوقات ما(+ فعل مضارعدر صورتی که 

 

 نمی رومَهُب: ال)ما(أذْ          زن(می روند)آن چند : َهنْبَ یَذْ 

 

 ترجمه می شود: مضارع التزامیدر موارد زیر فعل به صورت  (9
 

 ( + فعل مضارعلَنْ اول: حروف ناصبه)به جز 

 دوم:خبر لیت یا لعلّ در صورتی که یک فعل مضارع باشد

 معادل مضارع التزامی فارسیسوم:فعل شرط )ماضی یا مضارع(                                              

 چهارم:امر غایب

 پنجم:فعل طلب)امر یا نهی( + فعل مضارع

 

 ر جوا: باید خارج شوند: اگر برود     ل یُخْ َهْب یَذْ  ر جوا: که خارج شوند)بشوند(       إنْ تُخْ  أنْ 
 

     شاید معلم درس را شرح بدهدُح الدرَس: لََعلَّ املعلَّم یرَْشَ 
 

 مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.: کُمْ ْر کُروين أذکُاُذْ 

 

از ادوات شرط هستند هرچند به دلیل غیرعامل بودن فعل بعد  إذ ، إذا ، لو ، عندما و...نکته: کلمات 

 از خود را مجزوم نمی کنند.
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 می دهد. آینده، معنای مستقبل یا  مضارع« + سوف»یا « س» (10

 خواهد بود. مستقبل منفیدر جمله به کار رود معنای آن  مضارع منصوب« + لن»اگر 

 

 نخواهد رفتَهَب: یَذْ  لَنْ            خواهد رفتَهُب: سوف یَذْ 

 

 ترجمه فعل امر و نهی به صورت زیر خواهد بود: (11

 برو )تو یک زن(َهبی: إذْ امر مخاطب)حاضر(              

 باید بروند) آن دو مرد(: ل یَذهبا: لِ + مضارع مجزومامر غایب               

 نروید)شما چند مرد(هبوا: ال تَذْ نهی              ال)نهی( + مضارع مجزوم: 

 

 در ترجمه افعال به معلوم و مجهول بودنشان توجه کنیم.)از فعل مناسب از ریشه شدن استفاده می کنیم(  (12

 زده می شودُب: یُْْضَ         دمی زنُب: یَْْض            زده شدَُض َب:    زدََضََب: 

 

 در ترجمه باب های ثالثی مزید به کاربرد این باب ها توجه کنیم. ترجمه این افعال به شکل زیر است: (13

اول: دو باب افعال و تفعیل)و در مواردی استفعال( برای متعدی کردن فعل به کار می روند پس در ترجمه 

 هم باید به صورت متعدی ترجمه شوند. 

 

 خارج کردَرَج: أخْ         خارج شدَخَرَج:            بردَهَب: أذْ      رفت: ذَهَب 

  بیرون آوردَرَج: تَخْ إسْ        خارج شدَخَرَج:         شاد کردفَرََّح:       شاد شدفََرَح: 

 نکته: از باب استفعال برای طلب هم استفاده می شود. 

مشارکت دارند. پس در ترجمه آنها باید مشارکت در فعل در نظر گرفته دوم: دو باب مفاعله و تفاعل کاربرد 

 و کلمات این چنینی استفاده می شود.« با یکدیگر»، « با»شود. معموال در ترجمه این افعال از 

 کَتََب: نوشت         کاتََب: به ... نامه نوشت         تَکاتَبا: با هم نامه نگاری کردند
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ف نسبت داده اعله به یک طرف نسبت داده می شود ولی در باب تفاعل فعل به هر دو طرنکته: فعل در باب مف

 می شود.

 سوم: سه باب انفعال، افتعال و تفعل برای اثر پذیری به کار می رود.   

 

ُعواَجَمَع الُقوَم فَأجْ   قوم را جمع کرد، پس آنها جمع شدند        تَم 

 شیشه را شکستم، پس شکسته شد         کََسُْت الزُجاَج فأنْکََسَ 

 َ  چوب را شکستم، پس شکسته شد          کََسُْت الَخْشَب فَتَکَسَّ

 

 با کوشش کسب کرد: إکْتََسَب گاهی از باب افتعال برای بیان کوشش در انجام کار استفاده می شود.  نکته: 

گیرند. مهمترین آنها فعل + حرف جر: گاهی افعال به همراه حرف جز معنای دیگری به خود می  (14

 عبارتند از:

دانش آموزان به تالوت قاَم الطاّلب بتالوة  قرآن:اول: قام + حرف جر: انجام دادن، پرداختن              

  قرآن پرداختند
 علی حسن را می بردَهُب علٌی ب َحَسٍن: یَذْ دوم: یَذهبُ + حرف جر: متعدی معنا می شود              

 سه ساختار زیر در ترجمه از لفظ باید استفاده می کنیم: در صورت داشتن (15

 : باید به مدرسه برویم علینا أن نذهب:  «أن»با علی + اسم یا ضمیر + مضارع منصوب  اول:

 .: باید در درس تالش کنیم علینا االجتهاد فی الدرسعلی + اسم یا ضمیر + مصدر :  دوم:

 .: باید که برویمیجب علینا أن نذهب: «أن»با ب یجب + علی+ اسم یا ضمیر +مضارع منصو سوم:

  .: باید برودلیذهبه: امر از مضارع مجزوم شد+ل چهارم: 

 ترجمه اسم

 در ترجمه اسامی باید به مفرد، مثنی و جمع بودنشان، همچنین معرفه و نکره بودنشان توجه کرد. (16

 

 اصواٌت: صداهایی املفتاح: کلید      املفاتیح: کلیدها         صوٌت: صدایی    

 أری شجرًة: درختی می بینم        أری الشجرة: درخت را می بینم
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لمه ای در جمالت به ضمایر علی الخصوص ضمایر متصل نصبی و جری توجه کنیم. در ترجمه هیچ ک  (17

 مایر هستند.ضنباید اضافه یا کم ترجمه شود و یکی از مواردی که همواره کم و زیاد ترجمه می شود 

 

 : کالم تو/ کالمک/ در محاوره کالم خودکالمک: سوال او/ سوال خودش/ سوالش      سواله

 

 می باشد. وجود دارددر اول جمله به صورت خبرمقدم بیاید، به معنای « هناک»و « هنا»اگر   (18

 :  در جنگل درختی وجود داردهناک الشجرة يف الغابة 

 ند یا اسم بدون ال:اسم اشاره ممکن است به اسم دارای دال اشاره ک (19

 اول: اسم اشاره + اسم دارای ال: به صورت مفرد ترجمه می شود

 دوم: اسم اشاره + اسم بدون ال: مطابق صیغه خودش ترجمه می شود

 

 هوالء التالمیذ محرتمون: این دانش آموزان محرتم هستند
 هوالء تالمیٌذ محرتمون: این دو دانش آموزانی محرتم هستند

 
 ممکن است به اسم مفرد نکرده یا اسم جمع معرفه اضافه شود:« کل»اسم دائم االضافه   (20

 « هریک»یا « هر»اول: کل + اسم مفرد نکره: به معنای 

 « همه»دوم: کل + اسم جمع معرفه: به معنای 

 

:           هر دانش آموزیکُلُّ طال ٍب:   همه دانش آموزانکُلُّ الطاّلب 

 

 های وصفی و اضافی به نکات زیر توجه کنیم:در ترجمه ترکیب  (21

 اول: ترکیب اضافی ممکن است به سه شکل زیر باشد:

 کتاُب املعلّم  یک: اسم + اسم دارای ال:        
 کتاُب معلّمٍ دو: اسم + اسم بدون الم:                   
 کتابُناسه: اسم + ضمیر متصل نصبی و جری:                  

 : موصوف و صفت از چهار جهت: عدد، اعراب، جنس و معرفه یا نکره بودن با هم تطبیق دارند.دوم         

 بیاید. کتاب زیبا، کتاب معلم ( _  )سوم: در ترجمه این ترکیب ها نباید بین دو کلمه چیزی جز         
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چهارم: اگر اسمی همزمان هم دارای صفت و هم دارای مضاف الیه باشد در عربی اول مضاف الیه و بعد        

 صفت می آید در حالیکه هنگام ترجمه فارسی باید اول صفت و سپس مضاف الیه آورده شود.

 
 در بزرگ مدرسهباب املدرسة الکبیر: 

 

کنیم، همچنین اصلی یا ترتیبی بودن عدد را در نظر در ترجمه اعداد به نقش عدد در جمله توجه  (22

 بگیریم.
 یک دختر دانش آموز آمد)عدد اصلی، صفت(جاءت طالبًة واحدًة: 
 درس چهارم)عدد ترتیبی، صفت(الدرس الرابع: 
 ده آیه را خواندم)عدد اصلی، مفعول(قرأُت عرَش آیاٍت: 

 

 ترجمه جمله و اجزای آن

جمله قرار می دهیم. خبر ممکن است جمله فعلیه باشد  خبر را گزارهو  نهادمبتدا را در جمله اسمیه،   (23

که در این صورت در ترجمه از همان فعل استفاده می کنیم ولی در صورتیکه که خبر جمله فعلیه نباشد 

 و مشتقات آن استفاده می کنیم.« است»در ترجمه معموال از فعل ربطی 

 

 زیاد شدن تقوی سبب افزایش ارزش انسان استالنسان: إزدیاد التقوی سبٌب ازدیاد قیمة ا
 دانش آموزان رفته اندذََهبوَن:  التالمیُذ قَدْ 

 :  نجات در راستگویی استالنجاُة يف الصدق 

 

: گاهی ضمیری بین مبتدا و خبر قرار می گیرد که به آن ضمیر فصل می گوییم. ضمیر فصل برای 1نکته

ز کلماتی مثل: نه تنها، همان است، که، چنین است، همان و... تاکید در جمه می آید و در ترجمه ا

 استفاده می شود.

 

 است که سبب افزایش  شدن تقویزیادإزدیاد التقوی هو سبٌب ازدیاد قیمة االنسان:

 ارزش انسان میگردد

 دانشمندان همان دریاهای سرشار هستند.العلامء هم البحار الزاخرة: 
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 ترجمه نواسخ: در ترجمه به ترجمه نواسخ مبتدا و خبر توجه کنیم. : 2نکته

 ترجمه می شود.« هیچ .... نیست»نفی جنس: معموال به صورت « ال»اول: 

 :  هلل نیستهیچ معبودی جز اال الَه إاّل اللّه:            هیچ مردی در خانه نیستال رجَل فی البیت 

ا اسلوب بالغت در ر متون ادبی و بالغی مثل قرآن و نهج البالغه یاگر د« إنَّ »دوم: حروف مشبهه بالفعل: 

« ا و...حقیقتا، حتم همانا، بی تردید، به راستی،»سایر متون به کار رود، نشان دهنده تاکید بود و به صورت 

یر حروف مشبهه به کار می رود. سا« که، این که»معادل حرف ربط فارسی به معنای « أنَّ »ترجمه می شود. 

ت تشبیه به کار می : مثل، گویی، مثل اینکه )معموال به عنوان اداکأنر معنای لفظی خود به کار می روند: د

 : شاید، امید استلعّل : کاش، ای کاش، لیت: اما، لکن، ولی لکنرود(، 

 

 دمند استدانستم که کتاب سوُت أنَّ الکتاب نافٌع: َعلَمْ       همانا خداوند آمرزنده استإنَّ اللَه غفوًر: 

دونَ   ای کاش مسلمانان متحد شوند: لیَت املسل میَن ُمتَّح 

 

به همراه این حروف می آید که آنها را از عمل باز می دارد یعنی اسم بعد خود  (بازدارنده)کافّه « ما » گاهی حرف 

ادات حصر به معنی تنها و «  انَّما» بعد از إنَّما می تواند جمله اسمیه و فعلیه بیاید و به کلمه . را منصوب نمی کند

 د. فقط گفته می شو

حٌ   دانش آموز کوشا موفق است فقطهمانا : إِّنا الطالُب املُجدُّ ناج 

قطعا، »می آید. این ساختار برای تاکید بوده و در ترجمه از کلمات تاکیدی مثل « ل»همراه با « إنّ»گاهی خبر 

 م به کار می گیریم، ولی تاکید این ساختار بیشتر است.استفاده می کردی«إنّ»که در ترجمه « همانا و...

 قطعا انسان در زیان است.: إنَّ االنساَن لَفي ُخْس  

سوم: افعال ناقصه در معنای خود به کار می روند و تنها کان دارای نکته ترجمه ای است که در بخش ترجمه 

) بود ( ، صارَ ) شد ( ، لَیسَ ) نیست ( ، أصبَحَ )  انکافعال توضیح داده شد. ترجمه لفظی این افعال عبارتند از: 

 شد ، گردید ( ، مادامَ ) تا زمانی که ، تا وقتی که ( ، مازالَ ) همچنان ، پیوسته ( و ظلَّ ) گردید (

 هوا لطیف بودکاَن الجوُّ لطیفاً:            هوا لطیف استجوُّ لطیٌف: الْ 

 هوا لطیف نیستَس الجوُّ لطیفاً: لَیْ         هوا لطیف شدصار الجوُّ لطیفاً: 
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 شوند:کنند و بر سه قسم تقسیم میچهارم: افعال مقاربه: این افعال مثل افعال ناقصه عمل می

 :داللت دارند مانند نزدیکی وقوع خبر این دسته از افعال بر :کاد / کرب / أوشکیک: 

را قرار دهیم « کأوش»و « کرب»، «کاد»که چنانچه به جای « نزدیک بود که خانه فرو ریزد  :کاد البیُت یسُقطُ 

 .نیز همین معنی را می دهد

 :می بخشند مانند خبر معنای امید این دسته از افعال بر وقوع :عسی / حری / إخلولقدو:  

و یا « یحر»، «عسی»به جای در این جمله می توان « امید است که علی باز گردد» «:عسی أن یعود علیّ »

 .را با همین معنی قرار داد« إخلولق»

 :مانند دارند شروع این افعال داللت بر :َشع / أنشا / أخذ / جعلسه:  

عال گروه خود نیز می توان هر یک از اف« شرع»که به جای « شاعر شروع به سرودن کرد «:َشع الشاعُر یُنشد»

 .را با همین معنا جایگزین کرد

 مله وصفیه سه حالت زیر قابل تصور است:در ج (24

 ادهاول: فعل ماضی + فعل ماضی)جمله وصفیه(: ترجمه جمله وصفیه به صورت ماضی بعید یا س

 دوم:فعل ماضی + فعل مضارع)جمله وصفیه(: ترجمه جمله وصفیه به صورت ماضی استمراری

 یورت مضارع التزامسوم: فعل مضارع + فعل مضارع)جمله وصفیه(: ترجمه جمله وصفیه به ص

 استفاده می کنیم« که»در ترجمه جمله وصفیه از لفظ 

 

 : آیه ای را خواندم که در قلبم اثرکرد.قرأُت آيًة أثرَْت يف قلبي

 قاضی ای را دیدم که به عدل حکم می کرد. :رأيُت قاضياً يحكُم بالعدل  

ُدن ی ف ی فَهم  النُُّصوص      : به دنبال کتابی می گردم که مرا در اُفَتُِش َعن ک تاٍب یُساع 

 متون یاری کند.فهم 

 

 ترجمه منصوبات:  (25

 اول: مفعول مطلق: 

 در ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از کلمات تاکیدی مثل کامالً، قطعاً، بی شک، حتما و... استفاده می کنیم.
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 کامل(  –به طور کامل  -به طور مطلق -به گونه اىدر ترجمه مفعول مطلق نوعی از قیدهای بیانی )مثل  

 .استفاده می کنیم. باید توجه کنیم این نوع مفعول مطلق به صورت مفعول ترجمه نشده باشد

 

 .به شدّ ت گریست :بيك بكاءً بسیار خوشحال شدم      :فر حُت فرحاً 

 فرهنگ فارسى به طور کامل  : أثرت الثقافة الفارسية يف الثقافة العربية تأثرياً كامالً

 در فرهنگ عربی تأثیر گذاشت

 استفاده می کنیم.« برای، بخاطر و...»دوم: مفعول له: در ترجمه آن از کلماتی مثل 

 خواند می نماز خدا به تقرب خاطر به مؤمن : هاللّ  الی قُربةً  املؤمنُ  یُصلّی

 از ازجهت،» صورت به را آن توان می محاوره در نبنابرای کند، می ابهام رفع خود از قبل اسم از تمییز سوم:

 ما به ترجمه این است مدنظر کنکور در آنچه و کتابی ترجمه در اما کرد ترجمه چنینی این کلمات و «نظر

 شود: ترجمه زیر اشکال به باید کنکور سواالت در تمییز کند. نمی کمک

 کنیم. می ترجمه برتر( صفت شکل به ال)معمو کلمه یک صورت به باشد تفضیل اسم از بعد تمییز اگر

 او خوش اخالق تر است.هو أحسُن اخالقاً :   

 ترجمه محاوره ای: او از نظر اخالق بهتر است

 کنیم. می ترجمه مبتدا صورت به را تمییز گاهی

 مال تو از من بیشتر است.:  أنت أکرثُ منّی ماالً 

 هستیترجمه محاوره ای: تو از نظر مال از من بیشتر 

 گاهی تمییز را به صورت فاعل ترجمه می کنیم.

 )خوب شد(ادب این دانش آموز زیبا شد: حسنت هذه التلمیذُة أدباً 

 ترجمه محاوره: این دانش آموز از نظر ادب زیبا شد)خوب شد(

 گاهی تمییز را به صورت مفعول ترجمه می کنیم.

 : عنوان درس را حفظ کردمحفظُت الدرَس عنواناً 
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چهارم: ترجمه حال: حال ممکن است مفرد باشد یا به صورت جمله حالیه به کار رود. حال مفرد را معموال به 

استفاده می « درحالیکه، که»صورت صفت حالیه ترجمه می کنیم و در ترجمه جمله حالیه از کلماتی مثل: 

 کنیم.

 .کالس خارج شدند  دانشجویان خندان)با خنده( از :ضاحكّي من الصف   ُب الّ الطُ  جَ رَ خَ 

 او را دیدم درحالیکه می نوشت.) او را دیدم که می نوشت( : ُب تُ كْوهو يَ  هَ رأيتُ 

 آسمان میبارید که از خانه خارج شدم:و السامُء مُتطر من البيت   خرجُت 

 

 جمله حالیه در صورتی که فعلیه باشد ممکن است به دو صورت زیر مطرح شود:

 جمله حالیه به صورت ماضی بعید یا ماضی سادهفعل ماضی + فعل ماضی: ترجمه 

 فعل ماضی + فعل مضارع: ترجمه جمله حالیه به صورت ماضی استمراری

 

 معلم خارج شد درحالیکه درس را به ما یاد داده بود)یاد داد(نا الدرَس: َخَرَج املعلُِم و قد َعلَّمْ 

 معلم درحالیکه می خندید، آمدجاَء املعلُِم یَضَحُک: 

است که هم به صورت « عند»جم: ترجمه مفعول فیه: تنها نکته مورد توجه برای داوطلبان کنکور ترجمه کلمه پن

 ظرف زمان و هم به صورت ظرف مکان به کار می رود.

 دانش آموز است نزدکتاب الکتاُب عنَد التلمیذ: 

 غروب به مسجد می رویم هنگامبه َهُب ايل املسجد  عند الغروب: نَذْ 

 مستثنیششم: 

استثنای مفرغ را می توان به صورت مثبت و حصری ترجمه کرد. در این حالت کلمه تاکیدی)مثل تنها، فقط 

و...( روی آنچه مستثنی به حساب می آید تاکید کند ، به زبان ساده تر مستثی باید مورد تاکید و انحصار 

 باشد. 

 آمد علی فقط علٌی: إاّل  جاءَ  ما        نوشتم تمرین فقط :متریناً  اال کَتبُت  ما
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 معه مفعول هفتم:

 می دهد« یت و همراهیمع»معنای « واو»قرار می گیرد که این « واو»اسم منصوبی است که بعد از  مفعول معه

 الشمسُغیاَبُ الشمس، و یرقد وُطلوعَُ ینهض الزّارع و

 خوابدکشاورز با طلوع خورشید از جا برمی خیزد و با غروب خورشید می 

 با پدرت برو:  أباک إذهب و

 ترجمه موارد سایر

 الَصحیح الَخطأ / َعیِنْ  َعیِنْ  (26

گزینه آمده که هر کدام دارای یک جمله عربی و یک جمله فارسی است و ما باید گزینه صحیح  4در این سواالت 

یا غلط را پیدا کنیم. در این سواالت گاهی عبارات از نظر معنا به هم مرتبط هستند و مربوط به یک متن هستند 

 ار کمک می کند. در این صورت ترتیب جمالت را پیدا کنید، این مورد به شما بسی

در پاسخ دادن به این سواالت باید هر گزینه را یک تست مستقل در نظر بگیریم، یادمان باشد این سواالت وقت 

 گیر هستند اما به سختی ظاهرشان نیستند.

( به ترجمه لغات، قواعد و نکات ترجمه ای که در این نکته آمده است فارسی به عربیدر تعریب)ترجمه  (27

 نیم.بسیار توجه ک

 در موارد درک مطلب به ترجمه افعال که در بخش اول جزوه آمده است توجه ویژه داشته باشیم.  (28

 

 

ً  نْ کُ  صبوراً، الدروس التی تَتََعلَّمها الیوم ستفیدک غدا

 صبورباش، دروس هایی که امروز یاد می گیری به درد فردایت خواهدخورد.

 قشالقیانبهزاد موفق باشید. 
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 نمونه سواالت

 «سوف ترشق الشمس ..... ساعاٍت »میّز الجواب الصحیح فی جملة:  (1

 منذ ثالث د(قبل ثالثة         ج(خالل ثالثة         ب(بعد ثالث      الف( 

 «انَت الجواد و منک الجوُد اوله فإن هلکت فام جود مبوجود!»میّز الصحیح:  (2

 ، الجملة اسمیة و معطوفةالجود: مشتق و صفة مشبهة، معرف بأل/ مبتدا مؤخر و مرفوع الف(

 «ودالج»اول: اسم، من االعداد الرتتیبة، نکرة، صحیح اآلخر/ بدل و مرفوع بالتبعیة للمبدل منه  ب(

خرب مفرد ملا الشبیه بلیس، مجرور فی اللفظ و «/ وجود»موجود: مشتق، اسم مفعول، مصدره ج(
 وب محالمنص

الجواد: مشتق و صفة مشبهة، معرب، صحیح اآلخر، منرصف/ نعت و مرفوع بالتبعیة للمنعوت  د(
 «انت»

 چیست؟« اتی ذلک التلمیذ» در جمله « ذلک»نقش و اعراب  (3

 فظاً مرفوعل -حالً مرفوع                             ب( فاعلم -الف( فاعل

 لفظا منصوب -( مفعولد                         محالً منصوب      -ج( مفعول

 تَُدلُّ اآلیتان علی ...« إّن الینا ایابهم، ثّم اّن علینا حسابهم» (4

 الف( رجوع الناس الی ربهم بعد املحاسبة!

 ب( محاسبة االنسان بعد أن یرجع الی ربه!

 ج( ایاب االنسان الی ربه بعد محاسبة!

 د( حساب الله تعالی الناس قبل أن یموتوا!

 کدام گزینه از نظر عدد و تمییز آن صحیح نیست؟ (5

 مٍ قال أالف( اشرتیت عرشة أقالم                   ب( بعت ثالثة مئات  

 ج( جاء ثالثُة االف  طالٍب                     د( رأیت عرشین طالبةً 
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 عیّن الخطأ: (6

 الف( إن تحرتم االنساُن اآلخرین واللّه یحرتموه!

 االنساُن اآلخرین فواللّه یحرتمونه!ب( إن یحرتم  

 ج( اإلنساُن ان یحرتم  اآلخرین و اللّه یحرتموه!

 د( اإلنساُن ان یحرتم اآلخرین و اللّه یحرتمونه!

 «بلغ عدد الکتب الحقوقیة فی مکتبتنا ألف کتاب»عیّن التشکیل الصحیح العبارة التالیة:  (7

 اٍب کت - إلُف  – مکتبةَ  – الحقوقیةَ  – الف( الکُتَب 

  ألَف  - مكتبةَ  - الحقوقيةَ  - الكثب   - غَ لَ بَ ب( 

 کتاٍب  - ألَف  - مكتبة   - الحقوقية   - ج( عددُ 

 کتاٍب  – ألَف  - الحقوقية   - الكتَب  - عددَ د( 

 ؟ چیست «ر املوتحذيف أذانهم من الصواعق  يجعلون أصابعهم»در آیه شریفه  «حذر» (8

 فعل ماضی ثالثی مجرد الف(

 حال و مضاف  ب(

 مفعول له و منصوب ج(

 مفعول ثانی برای يجعلون د(

 «رأيت املؤمنات يدفعن زكواتهن وال يرفعن أصواتهن»عّي الصحيح يف التشكيل:  (9

 أصواٍت  –یَرَفََعن  -ُهنَّ  -زكواَت الف( 

 زكوات   - نَ عدفَيَ  - املومناتَ  -رأيت ( ب

  أصواتَ  - نَّ ه - زكوات   - نَ عدفَيَ  ج(

 نَ عَ رفَيَ  – زكواتَ  - ندفعَ يَ  - املؤمنات  د( 
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 «:ما اعانني يف األمور اال اُيان»عّي املعادل للعبارة التالية:  (10

 أعانني اُياين يف جميع األمور الف(

 ب( اُياين هو الذي أعانني يف األمور  

 ج( أن اُياين أعانني يف األمور

 ا أعانني يف األمور إُيانیِنّ اد( 

 «أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقةوجب علينا »عّي الصحيح يف التشكيل:   (11

 دقيقةً  - محاسبةَ  - انفَس  - ْب حاسَ نُ  - نّ ا الف(

  دقيقةٍ  - محاسبةً  - أنفَس  - حاسُب نُ  -ينا لَ عَ ب( 

 دقيقةً  - محاسبةً  - أنفَس  - حاسَب نُ  - َب جَ وَ  ج(

 دقيقةً  - محاسبةً  - نفَس أ -أن  - َب ج  وُ  د(

 «ن األمور مبيزان العقلعلينا وز »عّي الصحيح يف االعراب و التحليل الرصيف  (12

 الجار و املجرور و خرب مقدممبني عىل الفتح / -رمتصل للرفع عامل جر، نا: ضمی ،حرف :علينا: عىلالف( 

 منرصف / نعت و مجرور بالتبعية -معرب . صحيح اآلخر  -معرف بأل  -عقل: مفرد مذكر ب( 

 رمبنی / مجرور بحرف جا -نكرة  -ن وز مشتق، اسم آلة من مصدر  -مفرد مذكر  -میزان: اسم ج( 

 معرف باألضافة / مبتدا مؤخر و مرفوع، والجملة اسمية -جامد  -مفرد مذکر  -وزن: اسم د( 

 :«آخر اً الله إله عم وال تجعل«: »آخر»عّي الصحيح عن كلمة  (13

 بالتبعيةد( نعت و منصوب  حال و منصوب التبعية  ج(    ب( حال و منصوب  الف( متییز و منصوب 

 ؟ کدام است «الشعر يف القديم كان أهم وسائل االعالم املؤثرة»در جمله  )كان(اسم   (14

 د( املؤثرة                    ج( ضمري                  ب( اهم            الف( الشعر  

 «جاء .......... فام بقيت يف .......... شجرة خْضاء»وضعت الكلمة املناسبة يف الفراغ:  (15

 الغابة –الخريف د(         الرب   -الربيع  ج(         البستان –الصيف ب(        البحر –الشتاء  الف(

 ؟ ( چگونه می شودهبا )فعل ناقص «نحن صادقون يف علمنا» جمله (16

 نكون صادقوند(    ليس نحن صادقّي ...ج(    كنا صادقّي .... ب(    صاروا صادقون ....الف(      
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 «اهدنا الرصاط املستقیم»الصحيح عن االعراب و التحليل الرصيف: عّي  (17

ممنوع من الرصف /  -صحيح األخر  -معرف بأل  -مشتق و صفة مشبهة  -الف( مستقیم: مفرد مذكر 
 نعت و منصوب

معرفة / مفعول به و  -للمتکلم مع الغري  -ب( نا: اسم غري منرصف ۔ ضمیر متصل للنصب أو للجر 
 منصوب محال 

معرب / مفعول به ثان و  -معرف باالضافة  -مشتق و صفة مشبهة  -مفرد مذكر  -ج( ِصاط: اسم 
 منصوب 

« أنت»مبني / فعل و فاعله ضمري  -معتل و أجوف  -مجرد ثاليث  -للمخاطب  -هد: فعل أمر اد( 
 املسترت

 ت؟چیس« عزائم اليوملوم نما أنقض ال» در جمله« ما» (18

 تعجبیه و منصوب محال ب(               تعجبیه و مرفوع محال الف(  

 نافیه و محلی از اعراب نداردد(                  الموصول و مرفوع مح ج( 

 ثم أجب عىل األسئلة يناسب النص:  اقرأ النص التايل بدقة

أنه ولدها إو عظمها حدث نزاع امرأتّي عىل طفل يف أيام االمام عيل )ع( و كانت كل واحدة منها تدعى 
االمام و خوقهام، و لكنهام ظلتا عىل ادعاء الولد. عندئّي أمر األمام باحضار املنشار ! فقالت املرأتان: فام 
تصنع به ؟ قال: أقده يصفّي، لكل واحدة منكام نصه ! فكتت احداهام و صات األخرى: ال يا أبا الحسن ! 

فقال: الله اکرب ! هذا إبنك دونها، و لو كان ابنها لرقت عليه و أن كان البد من ذلک، قلتأخري الولد لها ! 
 .أشفقت

 :عّي العابرة الصحيحة (19

 ب( طلب االمام املنشار بعد مدة       املرأتان معا عند االمام تصاحالف( 

 د( يف األخري كل من املرأتّي ادعت أنه ولدها   ج( قد الطفل نصفّي الثنّي               

 ؟ االمام املنشارمتى طلب  (20

 بعد سکوت االمرأة ب(                        الف( قبل ادعاء املرأتّي

 د( يف بداية الحكم               ج( بعد املوعظة و التخويف   
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 کدام است؟ «کوثر»اعراب و نقش  «انا أعطيناك الكوثر»در آیه شریفه  (21

 تمیز نسبت و منصوب ب(           بدل از اسم آن و منصوب الف( 

 مفعول به و منصوبد(                       خبر آن و منصوب  ج( 

 

 ؟ غلط است «ایاک نعبد»در آیه شریفه  «ایاک»کدام گزینه درباره ی  (22

 مبتدا و محال مرفوع ب(                 اسم معرفه و مبنی بر فتحالف( 

 منصوب المفعول و مح د(                 از ضمایر منفصل منصوب ج(   

 ليس لالمة اإلسالمية اال املقاومة امام االعداة؟»يف جملة « املقاومة»ما هو اعراب  (23

 نصبد(                  رفع ج(                جزم ب(            جر الف( 

 کدام است؟ «الدنيا و االخرة خري و أبقی ةبل تؤثرون الحيا»در آیه شریفه  «دنیا»کلمه  (24

 اسم تفضيل و مؤنث ب(            اسم جامد و مقصور الف(

 د( مصدر و نعت  ج( افعل وصفی و مؤنث            

الله الناس بعضهم ببعض أفسدت  عُ فْلو ال دَ »يف اآلية الكرُية: « الله»عّي الصحيح عن إعراب  (25
 «االرض جمیعا

 المضاف الیه فقط و مرفوع مح ب(       امضاف الیه فقط و مجرور لفظ الف(

 فاعل، مجرور لفظ و مرفوع محالد(                          ا( فاعل، مرفوع لفظج

 با فعل مجهول چگونه می شود ؟ «استخرج املهندسون الحديد»جمله ی   (26

 اُستُخرج املهندسّي ب(           الف( اُستُخرجت الحديد      

 د(اُستُخرج الحديدُ                    ج( اُستُخرج املهندسون

حمل املقاتلون املسلمون اسلحتهم .... عىل »ما هو الصحيح للفراغ اليجاد أسلوب الحال ؟  (27
 «األعداء

 مهاجموند(          هجامت ج(             مهاجمّي      ب( هجوماً  الف(
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 . شيئا أن يقول له: كن فيكونيف اآلية الكرُية: إِنا أمره إذا أراد « يكون -کن »عّي الصحيح عن  (28

 كال هام فعل تام، و انفاعل مسترت فيهام الف(  

 كالهام من األفعال الناقصة، و قد حذف األسم و الخربب(  

 كن: من األفعال الناقصة، يكون: فعل تامج(  

 كن: فعل تام یکون: من األفعال الناقصةد(  

 ؟ نشان می دهدرا برای معدود مؤنث  15تا  13کدام گزینه اعداد  (29

 ثالث عرشة / اربع عرشة / خمس عرشة الف(

 ب( ثالثة عرش / اربعة عرش / خمسة عرش 

 ج( ثالث عرش / اربع عرش / خمس عرش

 د( ثالثة عرش / اربعة عرشة / خمسة عرشة

 ؟ چه نوع المی به کار رفته است «ما کان اهلل لیعذبهم»در آیه ی شریفه  (30

 تعلیلد(           حجودج(          استغاثه ب(       ابتدا  الف(

 «ال ينبغي للعبد أن يثق بخصلتّي: العافية و الغنی»عّي الفاعل يف العبارة التالية:  (31

 أن يثق / العبد  ب(            املسترت / ضمري هو املسترت« هو»ضمیر  الف(

 « هو» ضمري د( العبد /                             املسترت« هو » ج( مصدر مؤول / 

 «......... نسجد» نمی باشد ؟ «ملاذا نسجد ؟»کدام گزینه پاسخ مناسب برای جمله ی سؤالی  (32

 قربة لهد(           شکرأ للخالق ج(        ب( خاشعا لله      ابتغاء للخالق  الف( 

 «.قالوا شبحانک ال علم لنا إال ما علمتنا»يف اآلية الكرُية: « الضمري العائد »عّي  (33

 بدون ضمري عائد د(         محذوف ج(        « نا»ضمیر  ب(         «ت»ضمري الف( 

 «:جملة وصفية»ز اآلية الكرُية التي جاءت فيها ميّ  (34

 أتأمرون الناس بالرب و تنسون انفسکم و أنتم تتلون الكتاب الف(

 ب( ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها األنهار

 و ال تهنوا وال تحزنوا و أنتم األعلون إن كنتم مؤمنّي  ج(

 د( يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية
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 ؟ در کدام گزینه اسم تفضیل وجود ندارد (35

 كنتم خري أمة أخرجت للناس ب(         بیدک الخري انک عىل كل يشء قدير  الف( 

 و ان تصربوا خري لكم والله غفور رحيمد(          و أن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون  ج(

 ؟ چیست« ولله األسامء الحسني فادعوه بها»در آیه شریفه « الحسنی»کلمة  (36

 مصدر که صفت واقع شدهب(              اسم جامد مقصور الف(

 مؤنث أفعل تفضیلد(                مؤنث أفعل وصفیج( 

 ؟ رفته استندر کدام گزینه مفعول مطلق تأکیدی به کار  (37

 .علينا أن نبتهل إىل الله ابتهاال خالصأالف( 

 نبتهل إىل الله ابتهالتّي أو أكرث يف اليومب( 

 يبتهل املؤمن إىل الله ابتهالةج(  

 يبتهل املؤمنون إىل الله ابتهاال د(

أن املال ليس بنافع إذا مل ينل منه أڅ و  خليل»يف البيت التايل: « لیس»و خرب « أن»عّي خرب  (38
 «صديق

 ليس بنافع / نافع د(    مل ينل / نافع ج(      املال ليس بنافع / اذا مل ينلب(ئ    ليس / بنافع الف( 

 ؟ مصدر باب مفاعلة بر کدام وزن دیگر می آید (39

 فعالل د(           فعللةج(            فعال ب(            تفعلة الف( 

 ؟ در کدام گزینه اسلوب تمییز به کار رفته است (40

 ب( يتحد املسلمون للجهاد يف طريق الله      جهادا ضد الكفار للقضاء عليهم  الف(

 د( يزداد املؤمنون جهادة يف سبيل الله        نجاهد األعداء الغاصبّي جهادأ     ج(

یک ماه روزه داشتن و اعتکاف آن بهتر قسم به خدا که برآوردن حاجت مؤمنین از »ترجمه دقیق جمله  (41

 کدام است؟« است

 أقسم بالله من قيض حوائج املؤمنّي بحسن صيام شهر و يعتكفالف( 

 أقسمت بالله إجابة املؤمنّي خري من شهر صوم و اعتكافه ب(

 والله لقضاء حاجة املؤمنّي أفضل من صيام شهر و اعتکافه ج( 

 قسام بالله من يقض حاجة املؤمنّي يحسن صوم شهر مع اعتکافه د( 
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 :إَضوا بعض الرأى ببعض يتولد منه الصواب کدام گزینه ترجمه ی دقیق متن سؤال است ؟ (42

 .أراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا بدینگونه به پاداش دست یابیدالف( 

 بدینگونه رأی درست بدست آید. أراء گوناگون را با هم جمع نماید تا ب(

 .آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا نظر صحیح بدست آید ج(

 .در کنار نهادن آراء گوناگون سبب به دست آمدن رأی درست می شودد( 

 «أذل الطغاه نفوس حملة األقالم إذالال قومة لهم من بعد» (43

 مزدوری هستند که قادر به سر بلند کردن در مقابل مردم نیستند.ذلیل ترین طاغوتیان قلم بدستان  الف(

 طاغیان قلم بدستان مزدور را چنان تحقیر کردند که قدرت مقابله با آنها را از دست داده اند.  ب(

 طاغیان چنان شخصیت ارباب قلم را به ذلت کشیده اند که دیگر یارای برخاستن ندارند ج(

ه با حمله ی قلم ها را از دست داده اند زیرا توان ایستادگی در مقابل قلم ها را طاغوتیان ذلیل تاب مقابل د(

 .نداشتند

 .....وای بر کسانی که «!ويل للذين يستوفون اذا اكتالوا عىل الناس، و يخسون أذا كالوهم» (44

 چون به مردم پیمانه دهند تمام دهند و چون از آنها پیمانه گیرند ناقص گیرند! الف( 

 !از مردم پیمانه می گیرند کامل می گیرند، و وقتی بدانها پیمانه می دهند، ناقص می دهند وقتیب( 

 هرگاه وزن کردن برای مردم باشد آن را کامل ندهند، و هرگاه برای خودشان باشد تمام آن را بگیرند !ج( 

 !ن کنند بر آن می افزایندآنگاه که برای مردم چیزی را وزن می کنند از آن می کاهند، و چون برای خود وزد(  

 «كأنهم يرون ما ال يرى الناس»عّي الصحيح يف الرتجمة:  (45

 گویی آنها آنچه را مردم نمی بیند، می بینند.الف( 

 گویا آنها آنچه را مردم روایت نمی کنند، روایت می کنند. ب(

 گویا آنها آنچه را مردم نقل نمی کنند، نقل می کنند ج(

 .گویی آنها آنکه را مردم سیراب نمی کنند، سیراب می کنند د(
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 «:طبیعی بود که انظار مستضعفان جهان و ستمدیدگان به سمت او متوجه گردد» (46

 الف( إنه كان طبيعيا أن تلتفت له أنظار مستضعفوا العامل و املظلومون

 املضطهدينب( إنه من الطبيعى أن كانت تتجه إليه مشاهدات مستضعفي العامل و 

 ج( كان من الطبيعي أن تتجه نحوه األنظار للمستضعفّي العامل و املظلومّي

 د( كان طبيعيا أن تتوجه اليه أنظار مستضعفي العامل و املضطهدين

 ی: من فکر می کنم که تو این کتاب مرا خوانده باش (47

 ين أظن أن تكون قد قرات كتايب هذا     إالف(

 قرأت هذا كتايبين أظن لعلک تكون قد إب(  

 ين ظان أن تكون قد قرأت هذا الكتايبإ ج(

 نی ظا لعلک قد قراث هذا کتابیءا د(

 .... حْض األداء االمتحان دانشجو برای شرکت در امتحان حضور یافتند: 3456 (48

 الف( ثالث آالف و أربعامئة و ستة و خمسون طالبة

 ب( ثالثة آالف و أربعامئة وستة وخم سین طالبا

 آالف و أربعامئة وست و خمسّي طالبةج( ثالث 

 د( ثالثة آالف و اربعامئة و ست و خمسون طالبة

 «تَمَّ القبض عىل أجنبي بتهمة عاملته جانب» (49

 یک شخص اجنبی که با بیگانگان همکاری می کرد دستگیر شد.الف( 

 یک فرد بیگانه به اتهام مزدوری برای بیگانگان دستگیر شد. ب( 

 بیگانه ای که در جاسوسی برای بیگانگان دست داشت دستگیر گشت. ج( 

 .شخص اجنبی را دستگیر کردند که گرفتار اتهام بیگانگان شده بود د( 

 «مل ينج يف هذه املعركة من شارك فيها من الكفار» (50

 در این جنگ هر کافری شرکت کرد، توفیق نیافت.الف( 

 نجات نیافتند. کافرانی که در این نبرد شرکت کردند، ب( 

 کسانی از کفار از این معرکه نجات یافتند که در آن شرکت نکردند. ج( 

 .کافرانی که در این نبرد شرکت نکرده بودند، نجات یافتند د(
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 د:بدین ترتیب مبارزه ی بین این حاکم عباسی و امام )ع( به پایان رسی (51

 االمامالف( كذلك انتهى املصارعة بّي هذا الحاكم العبايس و بّي 

 ب( كذلك انتهت املصارعة بّي هذا الحاكم العباسية و بّي األمام

 ج( هكذا انتهى املرصاع بّي هذا الحاكم العبايس و بّي األمام

 د( هكذا انتهت املصارع بّي الحاكم العبايس هذا و بّي األمام

 «مل يفتح املتهم فاه أمام القايض حتى عجب لحضورا» (52

 !برابر قاضی لب به سخن گشود، حاضران تعجب کردند به محض اینکه متهم درالف( 

 متهم در برابر قاضی دهان نگشوده بود تا حاضران شگفت زده شوند!ب( 

 !مل او تعجب می کنندمتهم در مقابل قاضی لب نمی گشاید و حضار از این ع ج(

 !ن متهم در مقابل قاضی دهان باز نکرده بود تا حضار تعجب کنندآ د(

 «انة العلمية و قام بنرشها و ريب جيال من العلامءفقد حمل األم» (53

 أن امانت را با آگاهی پذیرفت و به نشر آن همت گماشت و عده ای از علما را تربیت کرد اتحقیقالف( 

 پس آن امانت علمی را حمل کرده است و به نشر آن و تربیت قلیلی از علما همت گماشته است ب(

 پس حمل آن امانت علمی را از دست داد و آن را پراکنده ساخت و نسلی از علما را تعلیم داد ج(

 .پس آن امانت علمی را به دوش گرفت و اقدام به نشر آن نمود و نسلی از علما را تربیت کرد د(

 «اِنا يكون عاقال من اعظ بأمثوالت الدهر ومل يكن لغريه عربة» (54

 .شواهد دهر را پند دهد و دیگران از او پند نگیرند کسی فقط خردمند است کهالف(

 .همانا خردمند کسی است که از نمونه های روزگار عبرت بگیرد و برای اغیار عبرت نشودب(

 .فقط کسی عاقل است که از شواهد روزگار پند بگیرد و خود باعث عبرت دیگران نشودج(

 .باعث عبرت سایرین نگردد عاقل کسی است که فقط از امثال روزگار پند بگیرد ود(
 «لقد كان عرصه عرصة زاخرة بالتيارات و املذاهب الفلسفية العقائدية» (55

 زمان او زمانی مملو از جریانات و مکاتب فلسفی و اعتقادی بود.الف( 

 دوران او دورانی بود که به انواع جریانات و مذاهب فلسفی و عقیدتی آراسته شده بود. ب(

 ز قدرت ها و روش های فلسفی و اعتقادی بود.زمان او زمان پر ا ج(

 .دوران او دورانی است که به انواع جریانات و مذاهب فلسفی و عقیدتی آراسته می باشد د(
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 «تقسم به خدا که بر آوردن حاجت مؤمن از روزه داشتن یک ماه و اعتکاف آن بهتر اس» (56

 االعتكافالف( أقسم والله لقضاء حاجة املؤمن خري من الصيام و 

 .ب( أقسم بالله من قيض حاجة مؤمن أفضل ممن صام شهر و اعتکف

 .ج( والله إجابة حاجة املؤمن أفضل عند الله من الصيام واالعتكاف

 د( والله لقضاء حاجة املؤمن أفضل من صيام شهر و اعتكافه

 دام است؟ک« اذا حْض أحدكم املوت حّي الوصية إثنان ذوا عدل منكم»ترجمه دقیق آیه شریفه  (57

 اگر هنگام وصیت، مرگ یکی از شما فرا رسد دو شاهد عادل انتخاب کنیدالف( 

 در حالت احتضار برای وصیت دو تن عادل الزم است ب(

 هرگاه یکی از شما از مردان حذر کند دو شاهد را برای وصیت بگیرد ج(

 .یریدهرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد، هنگام وصیت دو شاهد عادل از خود بگ د(

 «يا قابل التوب، غفران ما ثم قد أسلفتها، أنا منها خائف و جل» (58

 ! ای قبول کننده توبه ها، طلب مغفرت دارم از گناهان گذشته خود چه از آنها در بیم و هراس هستمالف( 

 ! ای توبه پذیر، از گناهانی که در گذشته انجام داده ام و از آنها در بیم و هراسم، در گذر ب(

 و هراس هستند، در گذر! آنکه توبه را می پذیری، مغفرتی کن و از گناهان گذشتگان ما که در بیمای ج( 

 ! ای پذیرنده می توبه ها، گناهان پیشینیان مرا که از آنها در خوف و بیم هستند، بیامرز د(

 «ان صام ناسق يف الهواجر حسبة فمدحك أسني من صيام الهواجر» (59

 ! سوزان بقصد کسب ثواب روزه بگیرند، مدح تو برتر از روزه گرفتن در آن هواستاگر مردم در هوای الف( 

مردم چنانچه روزه ی تابستان های گرم را بقصد ثواب بردن تحمل کنند، مدح تو دروغتر از چنین روزه ب( 

 ایست !

روزهای برتر  کنی از چنین چنانچه مردم در فصل های گرم برای روز حساب روزه بگیرند، مدحی که تو می ج(

 د!می باش

مردمان اگر چه تحمل روزه روزهای طوالنی را نمودند، مع ذلک مدحی که تو می نمائی تحمل بیشتری الزم د( 

 !دارد

 

 

 

 

 

 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 بهزاد قشالقیان                                                                                                                                                                                                                                               صرف و نحو کارربدی)وژیه آزمون سردفتری(                                                      

 09012429821: شماره تلگرام                    09358846121تلفن تماس:                           109

 

 «گرفت فرا را العرب ۃبه مجرد اینکه اسالم در مکه ظاهر شد، سراسر جزیر» (60

 الف( مل يكد اإلسالم يظهر يف مكة حتى عم جزيرة العرب كلها

 مل يكد اإلسالم يظهر يف مكة حتى يعة جزيرة العرب كلها ب(

 ج( مل يظهر االسالم يف مكة بعد أن عم جزيرة العرب كلها

 د( ما كاد يظهر اإلسالم بعد أن عم جزيرة العرب كلها

 «سخنگوی وزارت کشور یادآور شد که تعدادی از مأموران پلیس ضمن تبادل آتش بقتل رسیدند» (61

 باسم الداخلية أن عددا من رجال الرشطة قتلوا خالل تبادل اطالق النار !الف( ذكر املتحدث 

 ! ب( ذکر متحدث لوزارة الداخلية بأن بعض املأمورين للرشطة لقوا حتفهم يف إطالق النار

 ج( قال متحدث باسم الوزارة الداخلية بأن بعض رجال الرشطة هلكوا ضمن مبادلة اطالق النار !

 ! رة الداخلية أن عديدأ من عناِص الرشطة لقوا مرصعهم ضمن اطالق النارد( قال املتحدث للوزا

 :التعريب الخطأ !«.هرگاه درون خویش را اصالح کنید، خداوند برونتان را اصالح می کند » (62

 ! الف( اذا تصلحن سير تكن يصلح الله عالنيتك

 ب( أن تصلحن سير تكن يصلح الله عال نیتكن !

 ! يصلح الله عال نیتكم ج( أن تصلحون سيرتكم

 ! د( أذا تصلحون سيرتكم يصلح الله عال نیتكم

 «ما با آنها به وسیله معاییر اسالمی نشأت گرفته از کتاب و سنت مناقشه کردیم» (63

 أتنا ناقشنا هم باملعايري االسالم الناشئة من الكتاب و السنةالف( 
 الكتاب و السنةأتنا ناقشنا هم باملعايري االسالمية النابعة من ب( 
 نحن ناقشنا اولئک باملعيار اإلسالمى الناتج من الكتاب و السنة ج(
 نحن ناقشنا اولئک مع املعيار اإلسالمى النابع من الكتاب و السنة د(

أن العدوان عىل الناس يف أموالهم ذاهب بآمالهم يف تحصيلها و »: عّي األصح و األدق يف الرتجمة  (64
 ..... تجاوز به «:اكتسابها

 اموال مردم آنها را به سوی جمع آوری و بدست آوردن اموال روانه می سازد.الف( 

 .مردم در اموال آنها آرزوهایشان را در گردآوری و جمع کردن اموال نابود می سازد ب( 

 مردم مخصوصا در اموالشان آنها را از تحصیل علم و دانش نومید می سازد.ج( 

 .اموال مردم آنان را از بدست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می سازد د(
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 «برادرت بیمار بود، او را به مطب پزشک برده بودیم» ما هو التعريب الصحيح للعبارة التالية ؟ (65

 الف( كان اخوك مريضا، كنا قد ذهبنا يب اىل عياة الطبيب

 ب( كان اخوك مريضأ، كنا نذهب به إىل عيادة الطبيب

 ج( كنا قد ذهبنا باخیک اىل عيادة الطبيب النه كان مريض

 د( كنا نذهب باخیک اىل عيادة الطبيب كان اخوك مريضأ

 ؟ کدام گزینه از نظر موضوع مورد بحث، با بقیه تفاوت دارد (66

 ب( فان كانتا اثنتّي فلهام الثلثان مام ترک         الف( أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة   

 د( و هو يرثها ان مل يكن لها ولد              ج( فان كان لكم فلهن الثمن مام تركتم 

آیا زبان فارسی را دوست داری ؟ بله، آن را خیلی دوست » ما هو التعريب الصحيح للعبارة التالية ؟ (67

 «دارم

 الف( هل تحب اللغة الفارسية ؟ نعم، احبها كثرية.

 تعم، أحبه كثريةب( هل تحبّي اللغة الفارسية ؟ 

 ج( هل احببت اللسان الفارسی ؟ نعم، احبه كثرية

 د( هل احبت اللسان الفارسی ؟ نعم، احبها كثريا

 «ال تدخلوا مداخل السوء حتى تهموا»عیّن األصح و األدق يف الرتجمة:  (68

 مداخل بد نداشته باشید تا متهم نشوید.الف( 

 کسی که به مکان های سوء وارد شود متهم گردد. ب(

 به اماکن بد و ارد نمی شوند تا مورد اتهام قرار نگیرند ج(

 .به مواضع و اماکن بد وارد مشوید تا متهم نگردید د(

 :لقد ُخیِل ألعداء اإلسالم ان باستطاعتهم الوقوف امام امام تيار اإلسالم الصاعد (69

 که توان مقاومت در برابر آگاهی و رشد اسالم را دارند.  دشمنان اسالم می پندارندالف( 

 .دشمنان اسالم پنداشته اند که می توانند در برابر جریان فزاینده ی اسالمی ایستادگی کنند ب(

 دشمنان اسالم واقفند که نمی توانند در برابر جریان فزاینده ی اسالم بایستند.ج( 

 .گمان برده می شود که دشمنان اسالم نتوانند از جریان رو به رشد اسالم آگاهی یابند د(
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 «ملا اختربناهم رأيناهم ال يكادون يفقهون حديثا» (70

 ! آنگاه که از آنها خبر گرفتیم پی بردیم که واقعا سخنی را در نمی یابندالف( 

 !نمی فهمندوقتی آنها را امتحان کردیم دیدیم تقریبأ هیچ سخنی را ب( 

 چون خبری از آنها پرسیدیم نزدیک بود خود را به نادانی بزنند !ج( 

 !چون آنان را آزمودیم متوجه شدیم سخنی را درک نمی کنند د(

 ( به ترتیب چه نقشی دارند؟الذين( و )أيکلمة )« يا أيها الذين آمنوا»در عبارت  (71

 عطف بیان -منادی  د(      مضاف الیه -منادی ج(      منادی  -حرف ندا  ب(      عطف بیان -حرف ندا الف( 

 .... ساعات و .... دقائق.انتظرته»عّي الخطأ للفراغ:  (72

 أربع / ثالث د(          خمس / أربع ج(          ثالث / سبعب(         اثنتّي / خمسةالف( 

 «ال يشء يعدل عمل الخري»اعراب و نقش )شیء( در عبارت ذیل چیست ؟  (73

 اسم الی نفی جنس مبنی بر فتح محال منصوبالف( 

 اسم ال، منصوب با فتحه ظاهرب( 

  اسم ال شبیه به لیس مرفوع ج( 

 یس در محل نصبلخبر ال شبیه به  د(

 ؟ فیه )ظرف( می باشد لوعمف« شهر»در کدام گزینه کلمه  (74

 ب( جاء شهر رمضان                الف( صمت شهر رمضان

 د( رایت شهر رمضان            ج( شهر رمضان مبارک       

 کدام است؟« خطبت زینب بنت عيل )ع( يف مجلس الشام»نقش کلمه )بنت( در جمله  (75

 ب( عطف بیان و مرفوع                  الف( بدل و منصوب 

 د( نعت و مجرور به تبعیت             ج( مضاف الیه و مجرور 

 ؟ هذة السنةكم يوما ضمت يف  (76

 منرصف / مفعول فيه و منصوب -صحيح األخر  -نكرة  -جامد و غیر مصدر  -يوما: مفرد مذکر الف( 
 منرصف / مضاف الیه و مجرور محال -صحيح األخر  -معرف بأل  -سنة: جامد و غیر مصدر ب( 
 بالتبعيةمنرصف . عطف بیان و مجرور  -معرب  -معرف بأل  -مفرد مؤنث  -سنة: اسم  ج(
 معرب / متييز مفرد و منصوب -نكرة  -مشتق و اسم زمان  -مفرد مذكر  -يوما: اسم  د(
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 ؟ است« ن عدة الشهور عندالله .......... شهراإ»کدام گزینه مناسب آیه شریفه  (77

 اثنا عرشد(              اثنتي عرشةج(              ب( اثنتا عرشة          الف( اثني عرش 

 :االستغاثة فيام ييلميز  (78

 یا مسلمي العامل اعتصموا بحبل الله ! ب(      ! الف( واحسيناه ما أعظم مصائبک

 !حدواحدوا اتّ تّ يا أيها املسلمون ا د(      ج( يا للمسلمّي املستضعفّي !       

 «: کل»عّي الصحيح عن كلمة « و ثقت اليه كل الثقة» (79

 نعت د(            ( مؤكد ج           مفعول به ب(           مفعول مطلقالف( 

 ؟ فارسی وجود ندارد« ماضی استمراری»در کدام گزینه معادل  (80

 كان الفالح ُيلک قطعة ارض  الف(

 ب( كان التلميذ يقرأ كتابه

 ج( كانت الخيول تعيش يف القربه 

 كانت الطالبه قد حْضت د(
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 پاسخنامه
 75 ر.ک صفحه باشد.صحیح می الف گزینه  (1

 52و  43گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (2

 45گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (3

 گزینه ب صحیح می باشد. با توجه به مفهوم جمالت (4

 79و  63گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (5

 29 گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه (6

 79و  68و  45گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (7

 61زینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه گ (8

 21گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (9

 66گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (10

 69و  46و  25گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (11

 43گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (12

 69گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (13

 52گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (14

 صحیح می باشد. با توجه به مفهوم جملهگزینه د  (15

 52گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (16

 43گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (17

 80گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (18

 گزینه ب صحیح می باشد. با توجه به مفهوم متن (19

 گزینه ج صحیح می باشد. با توجه به مفهوم متن (20

 46 گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه (21

 46گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (22

 66گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (23

 9گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (24

 71گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (25

 32گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (26

 61گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (27

 52گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (28
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 79الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه گزینه  (29

. است . یکی از این ادات الم تعلیلرا ادات تعلیل گویند علیت ادات بیانگر معنایگزینه د صحیح می باشد.  (30

. رساند است و علت وقوع فعل را می( مقدر همان الم ناصبه است که در حقیقت بعد از آن )أناین الم 

بهترین راه تشخیص این الم جدای از آنکه بر سر فعل مضارع می آید آن است که علت وقوع فعل را بیان 

 می کند بنابراین ترجمه در شناخت این حرف بسیار به ما کمک می کند.

ی اسمیه یا فعلیهی مصدر مؤول مصدری است مرکب از حرف مصدری و جملهگزینه ج صحیح می باشد.  (31

ن اَن تَتَکَلََّم ب لَُغة  الَعَرب یَّة»در عبارت ان تَتَکَلََّم ب لَُغة  الَعَرب یَّة به عنوان مثال  بعد از آن؛ بُت م  « َعج 

 .است )تَتَکَلَّم...(مصدر مؤول بوده که ترکیبی از حرف مصدری )ان( و جمله فعلیه 

 61گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (32

 12گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (33

 62گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (34

 18گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (35

 71گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (36

 58گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (37

 54گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (38

دو وزن است. یکی مفاعله و ذیگری فعال مثل  . باب مفاعله در مصدر دارایگزینه ب صحیح می باشد (39

 مقاتله و قتال، مجاهده و جهاد.

 63گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (40

 97گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (41

 88گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (42

 95گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (43

 88گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (44

 88می باشد. ر.ک صفحه گزینه الف صحیح  (45

 93گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (46

 93و  56گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (47

 79گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (48

 86گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (49

 86گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (50

 86گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (51
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 86ر.ک صفحه گزینه الف صحیح می باشد.  (52

 86گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (53

 93گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (54

 93گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (55

 97 صحیح می باشد. ر.ک صفحهد گزینه  (56

 88گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (57

 86گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (58

 88گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (59

 94ه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه گزین (60

 97گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (61

 97گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (62

 97گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (63

 93گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (64

 93و  22گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (65

 گزینه الف صحیح می باشد. با توجه به مفهوم جمالت (66

 97گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (67

 88گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (68

 86گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (69

 86گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (70

 66گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (71

 79گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (72

 55گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (73

 60صحیح می باشد. ر.ک صفحه گزینه الف  (74

 69گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (75

 43گزینه ج صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (76

 79گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (77

 80گزینه الف صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (78

 46گزینه ب صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (79

 87گزینه د صحیح می باشد. ر.ک صفحه  (80
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