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 قواعد سال سوم دبیرستان

 فعل يا سالم است يا غير سالم

                                             معتلّ -3  مضاعف -2  مهموز  -1دسته تقسيم مي شود:  3فعل غير سالم به 

 بَدَأَ –أَلَ سَ –لَ أکَ   باشد: «همزه»حروف اصلي آن  مهموز: فعلي است كه يكي از -1

 دسته تقسیم می شود  3مهموز به 

 : فعلی است که اوّلین حرف ریشه اش همزه باشد . أخَذَ مهموز الفاء -الف

 : فعلی است که دوّمین حرف ریشه اش همزه باشد . دَأبَ مهموز العين -ب

م -ج  : فعلی است که سوّمین حرف ریشه اش همزه باشد . قَرَأ  مهموز الّلا

درهيچيللا از صللياه هللای  ماضللک و ممللار  و امللرع  فعللل مهموزعفعللل صللسيسک اسللت الله غال  للا

  . همزه اش حذف نمک شود و به حرف ديگری هم ت ديل نمک شود

  ( شروع شود حتماً مهموز است آ هرگاه ماضي باب اِفعال با الف مدّی )

 ْسَل -ْخُذ -ْکُل -ْف مي شود. مُرحذألَ( سَ -اَخَذَ -اَکَلَ -همزه در امر این فعلها )اَمَرَ: سثنااءاال

 مَدَّ  ←مَدَدَ  يكي باشد: عمماعف: فعلي است كه حرف دوم و سوم ريشه آن -2

حررف دوّم و   یعني واجب االدغام است امر -ممار   –ی ماضک فعل مماعف در غالب صياه ها

  یَضِلُّ ←  تشدید گذاشته می شود . یَضلِلُ از آنها سوّم ریشه اش در هم ادغام می شود و بجای یکی

ا     ادغام . فعل مماعف در صياه های جمع مؤناث اصّل  ادغام نمک شوداما

  ادغام نمک شود  11تا  6و در صيغه های  ادغام مک شود  5تا  1ماضي از صيغه فعل مضاعف در 
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(  12 و  6در مضارع مرفوع و منصوب در تمام صیغه ها به غیرر ز  ممره هراؤ مث) ر        فعل مضاعف

   ادغام مک شود

  زست زالدغاممائزیعنی  حالت دزرد 2مجزوم در صیغه هائی که ضمیر بار  )دزرد  مضارعفعل مضاعف در

  ْیَضلِل                . یَضِلُّالساکون استصورت اعرابش اصلک ب  ايادر ادغام نمک شود -الف

   یَضِلَّ                 . یَضِلُّدر اين صورت اعرابش فرعک ب الفَثسه استادغام مک شود  –ب 

 *     *       *      *      *      *      *       *       *       *      *      *       *      *      * 

 .ي ( باشد –و  –ا  فعلي است كه يكي از حروف اصلي آن علاه ) :معثلا  - 3

 مي شود.سته تقسيم معتلّ با توجّه به موقعيّت حرف علّه اش به سه د

 رَیَسَ –وَعَدَ   ي( باشد: –منال: معثلي است كه حرف اول اصلي آن )و  -1

 تسيرُ –یقومُ  –قالَ  :ا ( باشد –ي  –اجوف: معثلي است كه حرف دوم اصلي آن )و  -2

 اَتلو –یَهدی  –دَعا  ا ( باشد : –ي  –آن )و  اصلي : معثلي است كه حرف سومناقص -3

 کَتَبَ :  مضاعف و معتل نباشد –فعلي است که مهموز  فعل سالمبنابراین نتیجه می گیریم 

 نَصَرْتُمْ  –حِبُّ یُ  -یَأمُرُ    ن اشد : معثلا  ست كهفعل صسيح : فعلي ا

 در نتيجه مضاعف و مهموز مي توانند صحيح باشند ولي سالم نيستند.

ت                                                                    معثّلا

 .معتلّ و چگونگي صرف آن آشنا شویممي خواهيم با انواع 

 ناقص  -3اَجوَف    -2مثال    -1دسته تقسيم مي شود   3فعل معتلّ به 

 مجزوم

 مجزوم
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ل ريشه اش معثلاک:منال   :د اشدسثه مي 2و ی ( باشد -ععلاه ) واست اه حرف اوا

  باشد « يـ » علاهآن يا ريشه ل اصلي ت كه حرف اوا ي اسمعثلا  :منال يائک -1 

 «يلـ  »یعنيي علّيه آن    يح صرف ميي شيود   حفعل صمانند   "امر ومضارع  –ماضي "در مثال یائي  فعل 

  ) یَسَرَ (   .مي شودنتبدیل نيز  حذف نمي شود و به حرف دیگری
  یَسَرنَ ، یَسَروا ، یَسَرتا ، یَسَرز،   یَسَرَت ، یَسَرَ غايب :                                                            ماضک

                          یَسَيييرنا  ، یَسَييير ُ ملللثکلام :       یَسَيييرتُنَّ ، یَسَيييرتُم ، یَسَيييرتُما ، یَسَيييرتُما،  یَسَييير ِ،  یَسَييير َ  مخاطلللب :

  یَيسِرنَ ، یَيسِرونَ ، تَيسِرانِ ، یَيسِرانِ ، تَيسِرُ ، یَيسِر غايب :                                                        :ممار

                                نَيسِرُ  ، اَیسِرُ مثکلام :                          تَيسِرنَ، يسِرونَتَ، تَيسِرانِ  ، تَيسِرانِ،  تَيسِرینَ، تَيسِر مخاطب :

 ایسِرنَ  –ایسِروا   –ایسِرا   –ایسِرا   –ایسِری   – یسِراِ ر :ام

و مضيارع و امير مثيال یيائي حيذف      همانطور که مي بينيد حرف علّه در هيچ یک از صيغه های ماضي 

      و به حرف دیگری هم تبدیل نمي شود. شودنمي

در ماضللي  ايللن فعللل اسللت« و »علاللهلللين حللرف اصلللي آن كلله اوا ي اسللت :معثلاللمنللال واوي -2

  (َوَعدَ ) نه حذف مي شود و نه قلب به الف« و »مي شود يعاي علاه آنصرف همچون فعل صسيح 

 

د و  ر بلهمملار  و امللتمللام صلياه هللای منلال واوي در***  شللرطي كله مدللرا

 . حذف مي شود «و »اش علاه معلوم باشد حرف 

 یَضَعُ  ← ضَعُ ویَ          وَضَعَ                 یَعِدُ    ←عِدُ   وی          عَدَوَ 
       

ميسازند  چون امر را ازممار  در امر منال واوی حذف مک شود «و »حرف علاه 

 . همانطور که حرف علّه در مضارع حذف شده پس در امر نيز حذف ميشود

 مضارع مضارع
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و چيون  مضارع ميي سيازیم    فعل "وَهَبَ  "از ابتدا  ،برای ساختن فعل امر( .. ) امر وَهَبَ يَ   .هَبْ ...نتَاَ

   «تَهَبُ »حذف مي شود. «  و »علّه اش  در مضارع حرففعلمان معلوم و مجرّد است 

بيه  ک اسيت  چون حرف بعد از )   ( متحرّرا حذف کرده و  تَهَبُ )   ( مضارع فعل از برای ساختن امر

  " هَب" مجزوم مي کنيم .  آخر فعل را نيز زه اضافه نمي شود وهم ،اوّل امر

 صِلي     لينَتَصِ     وَصَلْتِ    تَهَبُ              هَببتَ               هَوَ

حذف  « و »مي باشد. یعني علّه آن  «یُوعَدُ  »را بسازیم. جواب  «وَعَدَ »از ما خواستند که مضارع مجهول 

چيون   ست که معلوم و مجرد باشيد. بنيابراین  واوی اینل در مضارع مثا «و »نمي شود. چون شرط حذف 

  حذف نشده چون مجهول هستند «و »در دو فعل زیر هم علّه حذف نمي شود.علّه  «و » معلوم نيست

 نوُجَدُ       نا وُجِد    یُوضَعُ                  وَضَعَ   

حذف نمي شود، چون  «و »حرف علّه  .مضارع در باب اِفعال بسازیم. )یُفْعِلُ( «وجب »از ما خواستند که از

 را ندارد.  «و »مجرد نيست و مزید است. پس شرط حذف 

 یُوعِدُ   وَعَدَ                یُوجِبُ    بَجَوَ

د  عدر ممار  منال «و » نثيده:  .باشد معلومو وقثي حذف مي شود كه مدرا

نتيجه حذف نشده بود « و »علّه آنحرف کردیم و  برخورد «واوی مثال »به مضارع اگر:  مهلما 

 یا مزید. بوده و یا مجهول ميگيریم این فعل 

 (   ييِييوَصف    –امر مثال واوی از ) وَهَبَ ييَي مضارع و صرف فعل 

حذف مي شود به شلرطي كله « و » ه اشعلا  ممار و منال واوي در صياه های امر

 .د باشدمعلوم و مدرا 

 هَبوا         تَهَبونَ اَنتُمْ                  هَبا   نِهَباتَ اَنتما    هَبْ      تَهَبُ     اَنتَ 

 امر مضارع امر

 مجهول مضارع

 مضارع

 مضارع مجهول

 مضارع افعال مضارع افعال

 

 امر امر امر
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 هَبنَ        هَبنَ تَ اَنتُنَّ         هَبا    نِهَباتَ اَنتُما    هَبي       تَهَبينَ    اَنتِ 

 صِفوا تَصِفونَ        اَنتُمْ         صِفانِ         صِفاتَ اَنتما        صِفْ       تَصِفُ  اَنتَ 

 صِفنَ           صِفنَتَ اَنتُنَّ        نِِ         صِفاصِفاتَ اَنتُما    صِفي        ينَصِفتَ اَنتِ 

  ندارد ( )  ا ل واوي در امر نيازي به همزهاز اين صرف نثيده مي گيريم منا
 

 «و »باابراين اله علالهدر منال واوی  « اتين ممار » :حرف بعد از مهما 

ک عحذف مک شود                                                 « تََسعُ  –تَق ُف » ماناد  ( است ِ– ،  َ-)  مثسرا

 

باشد اين فعلع منال نيست چون در اين صورتع   ُ   اگر « اَتَينَ  » مهما :حرف بعد از  

  شود. نمک واو حذف
 

 

لُ  »اگر مثال واوی مضارعش بر وزن :  بدانيم بيشتر  در مضارع و  «و »باشد حتمًا حرف علّه اش  « يَفع 

                                     ْجِد         یَجِدُ              وَجَدَ   .امر حذف مي شود به شرطي که معلوم و مجرّد باشد

در مضارع و امر حذف نمي « و »باشد اصلًا حرف علّه اش  « يَفعُللُ  »و اگر مثال واوی مضارعش بر وزن 

                                        ْاُویُل       یَویُلُ             . وَیَلَشود اگرچه  معلوم و مجرّد باشد

                                                           

 فقط در مضارع و امر این فعلها  «و » باشد حرف علّه اش « يَفَعلُ  »و اگر مثال واوی مضارعش بر وزن 

 ْیَذَرُ        ذَر           . وَذَرَ حذف مي شودوَقَعَ ( –وَضَعَ  –وَدَعَ  –وَذَرَ  –وَسعَ وَطَأ  –) وَهَبَ 

 . حذف نمي شود «و »باشد  ی فوقفعلها غير از « يَفَعلُ  » وزن مضارع مثال واوی بر و اگر

                                         ْاِوجَع       یَوجَعُ           وَجَعَ 

 امر

 

 

 امر

 امر امر

 امر

 امر

 امر

 امر

 

 امر  امر

 امر

 امر

 

 مضارع 

 مضارع 

 مضارع 
 

 مضارع 

 امر

 امر
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  مارينالثا                                                          
 اُکتُب فعالً ماضیاً فی الفَراغِ :-1

                                                                                       ) وَبَقَ = نابود شد (..َانتِ................ -       .......) وَبَصَ = درخشيد (                            الّنجُم ........ -

 المُسرِفاتُ..............) وَبَدَ = فقیر شد  ( -                              نَحنُ........................)  وَأمَ =  موافق شد (   -

                    ) وَثُرَ = زیاد شد (....اَنَا ...................... -                             وَتَحَ = کم بخشید (    اَنتُم.........................) - 

 اَنتُنّ .................) یَرِعَ = ترسيد (     -         رشد (                          االَطفالُ...............) یَقِظَ = بيدا  -

 

 :اُکتُب الفِعلَ المُضارعَ في الفَراغِ  -2 

 ) وَرَکَ=استراحت کرد(...هُّن .............. -                                    .........) وَرَقَ = برگ داد (الشّجَرَةُ.....-

 ) یَأسَ = نااميد شد (....َانتِ............... -     ) وَرَعَ = پرهيز کرد (                             ............الزّاهِدانِ -

 ) وَدَنَ = کوتاه کرد (               ....انتُنّ.............. -     ) وَرَشَ = آزمند شد (                            ..انِ.........تالمُذنِبَ -

 ) وَثقَ =  اعتماد کرد (.َاَنا..................... -    شت(                           .) وَدَعَ =دست برداانُتم................. -

 وَحَدَ = یکي شد ( ..)الّناسُ................ -                                 .........) وَحَي = اشاره کرد (َنحُن ....... -

 خشک شد ( –العُشبُ ...............) یَبَسَ  -   (                            نَتَ..................) وَصل درباب استِفعالاَ -

                  () مزید اِفعال وَجَدَ ..هُما................... -                               اَنتُما..................)مجهول وَذَرَ=رها کرد( -

 

 اُکتُب الفِعلَ االَمر في الفَراغِ :-3

                        یابَناتي........الحِجابَ)وَمَقَ=دوست داشت( -                           ) وَهَجَ = شعله ور شد (.......اَّیُتها الّنارُ........... -

 .......) وََکبَ =آهسته رفت (                               ایّهاالمَریضُ -                         ایّها الضّيوفُ.............. )وَلَجَ = وارد شد (        -

 .......بِالعَهِد) َوفَي =وفا کرد (                     مُؤمِنانِاَیُّها ال -             یا بَریئَتانِ.................) مزید ِافعال وَکَلَ (                     -



 7 

 اَکمِل الجَدوَلَ : – 4

          بلِلغائِ
  تَضَعُ        ةبَلِلغائِ
    ال یَقِصا      بَينِلِلغائِ
          نِبَتَيلِلغائِ

      لِيَضِحوا    لِلغائِبينَ
         وَجَدنَ لِلغائِبا 
          لِلمُخاطَب
     وَجَلتِ     لِلمُخاطَبَة
        تَثِقانِ  لِلمُخاطَبَينِ
 اَنتُما         لِلمُخاطَبَتَينِ

          لِلمُخاطَبينَ
       اَوبِصنَ   لِلمُخاطَبا 

          وَحدَه
   نَلِدُ       مَعَ الغير

 

 

  االَفعالِ کتُب المُضارِعَ وَ االَمرَ لِهذهاُ -5

 االَمر المُضارع الفِعل االَمر المُضارع الفِعل

   وَخَزتُم   وَرّختَ

   وَحَشنا   وَحَينَ

   اِستَوجَزتُنَّ   وادَعتِ

   وَذَر ِ   وَرَدَتا

   اَوجَبتُما   تَوَدّفتُ
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 اُکتُب ما طُلِبَ مِنکَ -6
 

 نَوعُ الفِعل االَصليّةالحُروفُ  نَوعُ المُعتَلّ الفِعلُ المُعتَلّ

    تَرِمانِ

    نِلتُم

    یَهفُوانِ

    اِقضِيا

    اَمورُ

    اِستَشارَتا

    نَقَيتِ

    سَعوا

 

 اَکمِل الجَدوَلَ -7

 مُجرّد یا مزید النّهي االَمر المُضارِع الماضي الصّيغة

  ال تُوجِبوا    

   فِضنَ   

     اِستَوهَبنا 

    تَرِثينَ  

   اَوقِد   

     وَقَفتُما 

    یَرِمانِ  
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 اَجَوف                                                  

مين حرف : اَجَوف   ی( است-و-اصلک يا ريشه اش علاه ) امعثلاک است اه دوا

 صرف فعل اَجوَف در ماضي:

 به الف تبديل مي شود« ي  –و »حرف عله اش   1تا  5اجوف در ماضي از صيغه 

 .شودحرف عله حذف مي  6تا  11از صيغه وصورت مي گيرد « قلب »يعني اعالل 

 ( ُ-  ... )ذاقَ.هُمْ -ج          ( َ-  .... )خافَ.هُما -ب       ( ُ- ... )قَوَل .هُوَ -الف

 ( ِ- ... )باع.اَنتُنَّ –و          ( َ- ... )نامَ .نحنُ –م        (  ُ- .... )جالَ .اَنتُمْ -د

ه در تميام  مي باشد یعني حرف علّي «  ذاقوا –خافا  –قالَ » به ترتيب  «ج –ب  –الف »جواب موارد 

 صور  گرفته است . اعالل قلباست، بنابراین  1تا  5 آنها تبدیل شده چون صيغه الف این موارد به

های مربوط به صيغه چون یعني ميباشد.«  عتُنَّبِِ –منا ن ِِ –جُلْتُم » به ترتيب  « و –م  –د » جواب موارد

 . صور  گرفته است ا عالل حذفبنابراین شده  حذف است حرف عله در تمام اینها  6تا  11

 

 ِِ–و یيا     ُ ا  یي  در ماضي اجووف لين حرف فعل وّ ا ، بعد از حذف علّه همانطور که مي بينييم   

 الفعل مضارع تعيين مي شود.که این حرکت با توجه به حرکت عين گرفته است 

بيا حيذف علّيه در     6 توا  11درصيغه های اوّلين حرف فعل باشد،داشته  يِیا    َ  مضارع عين الفعلاگر

  گيردمي   ُ   علّه  باحذفاوّلين حرف فعل اشد ب داشته  ُ   عين الفعل مضارعاگرو ميگيرد  ِ–ماضي اجوف 

 

 شروع نمي شود(   َ     )نتيجتاً ماضي اجوف اصالً با
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اجوف ثالثی مزید نیز پیااد    ماضینوع اعالل ) قلب و حذف (در 2این : بدانیم

، اعاالل   6تاا   11، اعالل قلب و در صیغه های  1تا  5یعنی در صیغه های  میشود

 .حذف صورت می گیرد

 هُما...........)قوم در باب اِستفعال( –ب                                در باب زِفعال ( هِیَ...........  شور  -زلف

 در باب اِفعال ( .) رود ..َانتُما........... –اَنَا..............)راحَ در باب اِستِفعال(                             د  –ج 

 باشد یعني چون مربوط به صيغه هایمي « اِستَقاما یا اِستَقامَتا – ْاَشارَت» جواب الف و ب بترتيب

 لب(اعالل ق)شده است   حرف علّه تبدیل به الفاست  1 تا  5

اسيت   6تاا   11یمي باشد یعني چون مربوط به صيغه هيا «  اَرَدتُما –اِستَرَحتُ » جواب ج و د بترتيب 

   )اعالل حذف(شده است  حذفدر این دو فعل  حرف علّه

        ذاقَ: شودد مي به الاف قلب  حرف علّه، مزیدیا مجرّد و معلوم ماضیدر 1تا  5درصيغه هاي  :مهمّ

 :ددشو يم ) ی (قلاب باه   حارف علاه    ،مزیدیا مجرّد و مجهول ماضیدر [1تا 5]  درهمين صيغه هاو 

 ذیقَ

 .  ميشود حذفو مجهول حرف علّه اجوف ماضی معلوم در  6تا  11ودرصيغه های 

  مضارع اجوف                                                      
 ه در مضارع اجوف با توجه به حرکت عين الفعل تعيين مي شود.حرف علّ 

 مضارع



 11 

 یَنامُيَي                  مَمي باشد. نا« الف »ه در مضارع اجوف داشته باشد، حرف علّ  َ  اگر عين الفعل

 یَسيرُ باشد. سارَ يِي               مي «  يو »ه در مضارع اجوف داشته باشد، حرف علّ   ِِ   اگر عين الفعل

 یَقولُاشد. قالَ يُي                  مي ب«  و »ه در مضارع اجوف داشته باشد، حرف علّ  ُل   اگر عين الفع

 .حذف می شود 6 و 11ه در مضارع اجوف فقط در صیغه های حرف  علّ

 ( طوفاني شدِ - ..... )هاجَ......اَنَا -ب           ( ُ- .. )ذاقَ.......... هُمْ -الف

 ( تشنه شدِ - .. )هافَ ......... اَنتُنَّ -د           (َ -)نالَ ............. اَنتِ -ج

حذف علّه حرف بنابرایننيست  11و  6 هصيغ  هُم  چونمي باشد «  يذوقونَ» جواب   الفدر مورد 

 باید باشد  «  واو »علّه ، حرف  عين الفعلضمّه ه به با توجّو  نمي شود

و چون عين . 11است و نه صيغه  6زیرا نه صيغه  علّه حذف نمي شوداست  " اَهيجُ "جواب قسمت ب 

 دخواهد بو«  ي »ن حرکتدارد حرف علّه مناسب با آ کسره الفعل

نيسيت و   11و  6صييغه   "اَنيتِ "علّه به دليل اینست کيه   حذف نشدن ،صحيح است« الينَاَنت  تَن» 

 مي باشد« الف » فتحه عين الفعلمسلّم است که حرف علّه نيز با توجّه به 

 .علّه حذف مي شودحرف  ، 11چون صيغه  مي باشد یعني"  تَهِِفْنَ  "جواب د رداما در مو

      ا = َ-           = و  ُ-               = يو ي  ِِ-                نتيجه مي گيریم :

*          *          *          *          *          *          *          *          *          * 

 مضارع

 مضارع
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قلوب   ( قاعود   11 و  6بجو   مضارع اجود     ام صيغه هايتمباشد در   َ–اگر عين الفعل مضارع  

  یَخافُ       َ-خاف  : صدرت مي گيرد

 باشد حتماً قلب صورت گرفته است.     « الف» هرگا  علّه  مهمّ: 

   اسکان( قاعده 11و  6باشد در تمام صيغه های مضارع اجوف )به غير از  ِ-ُ یا -اگر عين الفعل   

 .مي شود علّه ساکنماقبل داده مي شود و خود حرف علّه به  صور  مي گيرد یعني حرکت

 یَبِيعُ                 یَبيِعُ             ِ   –باع یَُقولُ                     یَقوُلُ                         ُ   –قال 

 تمتحرك اسمضارع،  اتينمضارع اجوف حرف بعد از يادمان نرود در

  .  تبدیل می شود الفبه  در تمام صیغه ها مجهول اجوف مضارعدر  حرف علّه : مهمّ

  [می شود  ذفحعلّه  که 11و  6 صیغه های به غیر از ]

 ( مجهول یُرادُ =لوم   = مع یُریدُ ) ( مجهول = معلوم   یُذاقُ = ) یَذوقُ ( مجهول = یُباعُ معلوم   = یَبیعُ )

 م ف مجزوجوَاَ                                                             

ابتدا آن باشد یعني اگر ماضي بود  مضارعخواستند حتماً باید  مجزومیادمان نرود که هر گاه از ما فعل   

 کنيم و سپس آن را مجزوم مي کنيم. مي به مضارع تبدیل را 

اش ه علّنداشوته باشود  ينِِ ( –انِِ  –)ونَ اگر ضمير بارزحالت مج وم،جوف دراَ 

 نَخَفْ              نَخَافْ    نَخَافُ   )عالوه براینکه آخرش ساکن می شود( حذف ميشود

 مجزوم مي کنيم. ،ماضي را به مضارع تبدیل مي کنيم و سپس آن را با شرایط دادند،ابتدا يماض راگ

 حذف عله مجزوم

 مضارع مجزوم
 حذف عله مضارع مجزوم

 مضارع

 
 اسکان اسکان مضارع مضارع
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 (شد)کاس= زیرک  اَکِسْ           اَکِيسْ            کِسْتُ        تَمِدْ                تِميدْ     مادَ ْ

 مغرورانه راه رفت( ماد=  ) ( )جادَ = ممتاز شد نَجُدْ       جودُنَ   جُدْنا

 فامر اجو                                                 

 اجووف صويغه امر  لوين در اوّبنابراين ر است. ام، فعل یکي از مجزوما  مي دانيم که 

  بارزي وجود ندارد ( حرف علّه حذف مي شود ضمير )چون

 .مي شود حذفهمانطور که در مضارع مي شود  حذف نيز )جمع مؤنّث(مششصیغه در و

 صيحوا              صيحونَتَ              صيحا              نِتَصيحا  صِحْ     تَصِيحُ

 صِحنَ              تَصيحانِ             صيحا                تَصِحنَ         صيحي  صيحينَتَ

                  اُ ( ندارد –نتيجه مي گيريم اجوف در فعل امر نيازي به هم ه ) ا  

     *         *         *         *         *         *         *         *         * 

 مضارع و امر ثالثی مزید اجوف مانند ثالثی مجرّد صرف می شود

 هُنَّ ...............)مضارع عاد در باب اِفعال( -ب اَنتُم ................)مضارع روح در باب اِستِفعال(              -الف 

باتوجه به اینکيه  است پس روح را بر وزن یَستَفعِلُ مي بریم و«یَستَفعِلُ»دانيم که مضارع اِستِفعال مي -لفا

 اَناتُم  مي شود و چون ضمير«  یَستَریحُ »ميباشد بنابراین مضارعش« ي »حرف علّه  دارد  ِِ–عين الفعل 

   باشيد  ميي «  تَساتَریوو َ » يحصحو جواب  حرف علّه حذف نمی شودپس  نیست 11و  6صيغه 

در  دارد پس حرف علّه  ِِ–که عين الفعلش  است و بنا بر این« یُفعِلُ»قبلًا خواندیم که مضارع اِفعال  -ب 

 حذف عله مضارع مجزوم

 مر ا مر ا

 مر ا

 مر ا

 مر ا مر ا
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(  6)ششمصيغه  هُنّچون ضمير مي شود و« یُعيدُ»در باب اِفعال مي باشد و مضارع عاد « ي »باب این 

   مي باشد« یُعِد َ» جواب صحيح  لِذا گرددحذف حرف علّه باید است 

 هم ه مفتوح ) اَ ( مي آيد امر باب ا فعال حتماً در يادمان نرود که

را از اوّلش «  »ابتدا  ،برای ساختن امرتُطيعُ مضارع باب اِفعال است }                  ْاَطِع تُطيعُ            

 ضمیرمي کنيم چون مج ومو آخرش را نيز به این صور   ( اضافه مي کنيم اَ حذف کرده و به اوّلش )

    {علّه اش نیز حذف می شودمي شود  آخرش ساکنعالوه بر اینکه  ندارد ی ( –و  –) ا  بارز

است با توجّيه بيه    ساکنچون اوّلين حرف «  »از حذف بعد}در امر            ْتَستَطيعُ            اِستَطِع

 ی(-و -ضامیر باارز ) ا   شدن چون مجازوم  برای( اضافه کرده و  ا  به اوّل فعل ) کسر  عین الفعل

 {شودحرف علّه اش حذف میندارد 

 هائي صيغه صيغه جمع مؤنّث و يادمان نرود فعل اجوف درحالت مج وم فقط در

                   باشد علّه اش حذف مي شودکه ضمير بارز نداشته 

 صرف فعل امر اجوف در بابهای اِفعال و اِستِفعال

 اَشيروا  تُشيرونَ                                 اَشيرا   تُشيرانِ                               ْاَشِر          تُشيرُ

   اَشِرنَ تُِشرنَ           اَشيرا                                تُشيرانِ  اَشيری                            تُشيرینَ

 واتَستَفيدانِ        اِستَفيدا                        تَستَفيدونَ        اِستَفيد                        ْتَستَفيدُ       اِستَفِد

 نَاِستَفِد        نَتَستَفِد ا                      فيداِستَ ی                  تَستَفيدانِ       تَفيداِس نَ      فيدیتَستَ

 مر ا

 مر ا

 مر ا مر ا مر ا

 مر ا مر ا مر ا

 مر ا

 مر ا مر ا

 مر ا

 مر ا

 مر ا
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اِنفِعال مانناد مجارّد    –اِفتِعال  –اِستِفعال  –فعل اجوف در بابهای اِفعال نتیجه : 

   1تا  5حرف علّه  در ماضی در صیغه های  به این معنا که می شود  صرف

 حذف می شود.   6تا  11می شود و در صیغه های  قلب به الف 

  شود.( حذف می 11و  6در مضارع حرف علّه فقط در صیغه های جمع مؤنّث )و 

صایغه هاا ی کاه ضامیر      دردر جمع مؤنّث و در امر و مضارع مجزوم ، حرف علّه 

 بارز ندارد حذف می شود

با توجّيه  این بابه درمضارع وامرو «الف » حرف علّه ،اِفعال و اِستِفعالباب درماضي 

  ميباشد.«  ي »حرف علّه ، کسره عين الفعلبه 

در  «تَفَعُّال  –تَفاعُال  –ُمفاَعلَل  –تَفعیال  »ایان بابهاا  فعل اجاوف در   :مهمّ

فعل صویح صرف می شود امر مانند  ومضارع  –ماضیتمام صیغه های 

 تبدیل نمیشود نیز یعنی حرف علّه اش حذف نمی شود و به الف 

 =امر              ْقَوِّم                          یُقَوِّمُ =مضارع                             قَوَّمَ =ماضي    

 = امر ْتَمایَل                    یَتَمایَلُ =مضارع                          تَمایَلَ =ماضي        

حارف علّاه در ماضای و    صیغه هاا ی کاه علّاه حاذف نمیشاود      :دربدانیمبیشتر 

 ْاِختَر -یَختارُ  –اِختارَ  ت.اس« الف »بابهای اِفتِعال و اِنفِعال اَجوَف امر مضارع و
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 التّمارین                                               

 : اُکتُب ف عالً ماضياً في الفَراغِِ -1

 ُ = نابود شد (–) بار .اّیها المُعَتدونَ............ -    ُ = ظاهر شد (                         –) باح ُهم.................... -

 ِ = فرا رسيد (–حان   ...زلصاّلةُ................... -      ُ =خيانت کرد(                       –) باق ..الّظالِمانِ........... -

 ِ =دور شد (–) ماط .َانتُنّ........................ -      (                       رهبری کردُ = –قاد )..َنحنُ................ -

 ُ دوخت  (                 –) کاف .........................اَنتِ -       ُ = پناه برد (                         –انتُما..................) الذ  -

 ِ = دلتنگ شد(–الع ) ....الَبنا ُ.................. -       (                          َ = خوابيد –) نام ..انتَ................. -

 ) مال درباب اِستِفعال (...َنحنُ..................... -     طاَع در باب ِافعال(                          ) َاَنا..................... -

 : اُکتُب الف علَ المُضارعَ في الفَراغِِ -1  

 (ُ = مقایسه کرد–) قاس .....َانتُنّ................. -     َ = ترسيد (                          –الکاذِبا ُ...........) هاب -

 (   ُ = گرسنه شد –) ضار ..انتُما.................... -                              (ُ = وزن کرد–صاع یا بائعونَ..........) -

 ( ُ = ماندگار شد–) عاج ...انتِ................... -     کرد(                        =معو معوُ –ماغ  ...زلقِط ة............ -

 = غير  ورزید ( ِ-) غار ......اَنا................... -    (                        ُ = تکان خورد–مار ...)الُغصنُ.......... -

 (   مغرورانه رفتِ =-ماس الرّاضوَن عَن ااَلنفسِ.......)-                             شد ( ِ = تشنه–االَخَوانِ...........) غام  -

   ( =چيره کرداِفعال ...........) فاز درَانتُّن ................ -       هُنّ ...............) ماَ  در باب ِافعال (                       - 

  ( )ذاق در اِستِفعال= آزمود..............َانُتم .............. -                            نَ در باب اِستِفعال()عا.َنحُن .............. -

 

 : اُکتُب الف علَ االَمرَ في الفَراغِِ - 3

 ُ = بافت (–)حاک .................تُها النّساءُ..یَّاَ -  ُ = راند (                         –ائقونَ...............) ساق سّالا هیُّاَ-
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    کناره گرفت(=  ُ–الص  ).مِن الظّلمِ ....ها االِنسانُیُّاَ - (                  ُ شيریني خورد–)الس .................يفانِالضّهایُّاَ-

  تربيت کرد (= ُ –) راض ...الطّفلَ جَيّداً ُامّ.........یا  -                    ( =  آراست  ِ –) زان ...البَيتَیا صَدیقاتي......-

 )قام در اِفعال =بپاداشت( .صاَلتَکُما.یا ِبنتَيَّ ....... -                      عِبُ.................)راح در باب اِستِفعال (ها التَّاَیُّ -

 اَکم ل الجَدوَلَ : -1

          لِلغائِب

        ْحيقَت  لِلغائِبَة

   لِيَسوطا       لِلغائِبَینِ

  تَستَریحانِ        لِلغائِبَتَینِ

 الیُدیموا         لِلغائِبینَ

      لِيَزُرنَ    لِلغائِبات

          لِلمُخاطَب

       التَستَفيدی   لِلمُخاطَبَة

          لِلمُخاطَبَينِ

         تَطوقانِ لِلمُخاطَبَتَينِ

     اَ لَمتُم     لِلمُخاطَبينَ

          لِلمُخاطَبا 

    ْلَم اَحِک      م .وَحدَه

          م .مَعَ الغَير
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 :اُکتُب المُضارِِعَ وَ األمرَ ل هذه األفعالِِ -5

 الفعل االمر الفعل المضارع الفعل الماضي  الفعل االمر  الفعل المضارع الفعل الماضي

   جُدنا   ُ– ساموا

   ِ–ماشا    ِ– مِز ِ

    َاَفَد   ُ– ْباسَت

   ِ–رِبتُ    َ–نِمتُنّ 

   اَشارَتا   اَطَعتُم

   اِستَحَلتُما   اِستَعَرنَ

 

 اَجِِب ما طُل بَ م نکَ :  -6

 مجرّد یا مزید زلحروف زالصلیّة نَوع االِعالل نَوع المُعتَلّ )وع وصیغة زلفعل الفعل

      ستَخيرُنَ

      اَقِفنََ

      ضيموا

      الیَهيجا

      فنَخَ

      ما اِشتَفنا

      ِ– تِهنَ
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 اَجِِب عَن االسئلَة : -7

 مضارع : )ُحتِ              ماضی : تَرِدُ                                  لِلغائبة : مُسنا                             

     تلِلمُتَکَل م وَحدَه : عاشَ             لِلغائبات : زَسافُ                                مجزوم : یَستَمیحُ                        

    عَظتُماوزَمضارع :             َ                                 –زمر : هِبتُن        ِ                     –لِلمُخاطبة :  زفا 

 لِلغائبتینِ : زِستَحَطتُ              لِلمُخاطبیَن : ذزعَتا                                                         : تَستَعینُ زمر

  تاضادَلِلمُتکل م مَهَ زلغیر:                                     لِلمُخاطبات : یَطوفونَ      مجزوم : )َغیظُ                        

 انِ                                               ماضی : سَلنَمتُدیزمر:  )هی : رُمتَ                               

 

 مَيّ  الصّحيحَ وَ المُعتَلَّ وَ نَوعَ المُعتَلِِّ وَ نَوعَ اال عاللِِ: – 8

 ْیَعصونَ                                             هانَت                           تَساوَیتُم                 

 تَسِطُ                                                اِنتاطي                                            لَمّا تَزِلّوا

 اُقاضُ                                             نَسيتِ   َزأمنا                                              

 سنَ                                             اِتَّحَد َتَرَئّ                                           اِستَعَذ ُ

 اَدنَيتُما                                             طَوَتا                             خَيَّموا                 

 اَکم ل الجَدوَلَ : -9

 نهی مستقبل منفی امر مضارع ماضی

    یُقیالنِ 

     اِستَمَلتِ

  لَن تَنَلنَ   

 تثورُال     
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 ناقص                                         

 ی( باشد -و -، معتلّی است که سوّمین حرف اصلی یا ریشه اش علّه)ا ناقص

   صرف فعل ناقص در ماضي:

 .فعل ناقص در ماضي با توجه به حرکت عين الفعلش صرف مي شود

 .تبدیل می شود«الف»ه به علّ ،لباشد در صیغه اوَّ     اگر عین الفعل ماضی -1

 مَي رَ       رَمَيَ                        دَعا  دَعَوَ

    .ه حذف میشودعلّ، مؤنّث هُما=ينِتَلِلغائبَ و=هِیَ ۀبَلغائِلِ و هُمْ=لِلغائبينَ صيغه هايودر

 جَرَی ( ).........هُمْ -ج           (    هَدَی ..... ).هُما)مؤنث(  -ب            ( تَال .... ).هِيَ –الف 

چيون  شده اسيت   حاذف  ،هحرف علّصيغه ها این  در  مي باشد «جَرَوْا –هَدَتا  –تَلَتْ » صحيح  جواب

 .دارند حذف حرف علّه( داللت بر  هُم –هُما مؤنّث  –هِیَ این ضمایر)  و دارد   َ   الفعل  عین

            .و نه قلب بوه الوف  ه نه حذف مي شود ف علّحر صيغه( 1)به غير از اين ه صيغه هابقيّدر 

  ( رَمَي َانتِ ............)(                         ابَلَ نَحنُ .................)                 ( يمَشَ )........اَنتُمْ

 صیغه 1آن  جزءاَنتِ(  –نَونُ  –اَنتُم )ضمایرچون  می باشد«  رَمَیتِ –بَلَونا  – مَشیْتُمْ» جواب

    دوشبه الف نمیعلّه، حذف و قلب ین جهت اازنيستند لِلغا ِبینَ(-غا بَتَینِ لِل – لِلغائِبَۀ –لِلغا ِب )

 نحوه نوشتن )الف( در ناقص  ماضي 

            رَجَاا        رَجَاوَ      .نوشته میشود( ا )به شكل طویلدر صیغه اوّل الف باشد،« و»ه علّاگر 

 لَمَی. لَمَیَ         می آید( ىٰ) در صیغه اوّل به شكل  مقصورالف ،باشد « ی »هاگر علّ

  برای تشخیص حرف علّه در ماضی ناقص در صیغه هائی که حذف نمی شود به صیغه اوّل نگاه می کنیم  
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 ( ىٰ ) الاف مقصاور  می باشرد و اگرر    « و »حرف علّه   بود ( ا الف طویال ) اگر  به این صورت:

 ىٰ          يَ                  ا  وَ       مي باشد « ي »بود حرف علّه 

 طویلالف چون و شدهتبدیل  ،الفبه  اوّلدر صيغه  حرف علّهدارد  َ    ا چون عين الفعلشرَجَمثال: 

    است. اَنتُم رَجَوتُم « و » حذف نمی شوددر صيغه هائي که  حرف علّهنتيجه مي گيریم  است ( ا )

   الف مقصورشده و چون تبدیل  ،الف بهاوّل در صيغه  حرف علّهدارد     َ    لَمَي چون عين الفعلش

    است. اَنتُم لَمَيتُم«  ی»  حذف نمی شوددر صيغه هائي که  لّهحرف ع است نتيجه مي گيریم ( ىٰ )

و است  «ي»حرف علّه همیشه اِاا داشته باشدناقص ا فعلاگر عین الفعل ماضی در -2

 شودحذف می«  مهُ=  لِلغا بینَ » فقط در و در صیغه اوّل تبدیل به الف نمی شود

 )نَسِيَ ( .........هِيَ -ب               )رَضِيَ(...............هُم -الف

 ( )لَقِي.. ........نَحْنُ –د                       )خَشِي (......)مؤنث( هُما -ج

  هيا  شده و در بقيّه صيغه حذف« هُمْ »لِلغا ِبینَ فقط در  هعلّ {ينالَقِ –خَشِيَتا  –نَسِيَتْ  –وا رَضُجواب}

  . هُوَ نَهِيَقلب به الف نمی شودنيز  لِلغا ب درو داردماضي    ِ   عین الفعلچون   دنشحذف 

  ناقص ماضی                                               

 الم الفعل                           عین الفعل    

                        

                 

                                  ) قلب ( هُوَ         ىٰ  - ا 

   ) حذف( «هُما مؤنّث –هِیَ  –هُم »      و -ى -ا

   ) حذف( «هُم »                   ي –و   

     َ 

   ِِ 
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دارد حارف  ِ – عین الفعال  چونمزید  و چهمجرّد  چهناقص مجهول  در ماضیمهمّ:

 زُشتُرِؤَ(،  هُوَ دُعِیَ الف نمی شود تبدیل بهصیغه اوّل  می باشد و در « ي » همیشهعلّه 

 بقیه صیغه ها درو}هُم اُشتُروا{ حذف می شود،  هُم = لِلغا بینَ فقط درحرف علّه و 

  شتُرِیَت. هِيَ اُحذف نمی شود مثل ماضی معلوم

  مضارع ناقص

 شود  تعيين مي الفنحوه نوشتن  یا عین الفعلحرکت ه به با توجّمضارع ناقص در هعلّ حرف 

 ( ا الاف طویال )  در ماضيي  دَعاا فعيل  و یا دارد    ُ   مضارع )چون عين الفعل  یَدْعُو             ُ   دَعا

  ( باشد « و » باید مضارع آن در  هعلّف  حردارد پس 

 ( ىٰ)مقصاور  الاف در ماضيي ،هَادَی  و یا فعل دارد  ِ    مضارع )چون عين الفعل یَهدِی          ِ   هَدَی

 (            باشدمي « ي » مضارعآن در  حرف علّهدارد پس 

 ميباشد(             «ىٰ» الف مقصورآن  حرف علّهپس  دارد َ  مضارع  )چون عين الفعلیَرضَي         َ   رَضِي  

 شاود و ( نوشاته می  ىٰ )در مضارع ناقص فقاط باه شاكل مقصاور     الف تذکّر:

  شودنوشته نمیهیچگا   ( ا بصورت طویل )

  :پیاده می شوداعالل )وع    1در مضارع ناقص  

 ياده  پ اسكا  ، قاعدهندندار نَ ( –ینَ  –ونَ  –انِ  ) ضمیر بارزدر صيغه هایي که  :اسكا  – 1

 مضارع 

 مضارع 

 مضارع 
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 تبدیل مي شود. ساکنمي شود و به حذف  ( ُ    ) آخرفعل یعنی ویا حرف هعلّ حرکتشود یعني مي

 ( حذف می شود« ُ    »ه یعني حرکت علّ ضمیر بارز نداردچون  است غلط  وُتْلُنَ) ونَتْلُ  نَحنُ

چيون  و دشوحذف می«  ُ    »یعني هعلّ کتحر ضمیر بارز ندارداست چون  لطغ  يُاَرمِ ) اَرْمِی اَنَا 

            (مي شود  « ي » علّهحرف دارد   ِ     عین الفعل

و چيون   می شاود حذف «  ُ  »یعني هحرکت علّ ضمیر بارز ندارداست چون  غلط يُتَلقَ )ياَنتَ تَلقَ 

                                    تبدیل مي شود.   ( ىٰ ) الف دارد حرف علّه به َ    عین الفعل 

 نتیجه می گیریم که قلب صورت گرفته است.هرگا  علّه الف باشد مهمّ : 

 ۀبَا لِلمخا َ و «اَناتُمْ » بينَلِلمخاا َ  و «هُامْ » بينَلغاائِ لِدر صیغه های  هعلّا  حرف حذف: -2

 .شودحذف می مضارع ناقص در «نتِاَ»

 عَنِيَ يَي ( خسته شد، بزحمت افتاد )   .. .هُمْ  -ب       سرخ کرد  (  يِقَلي  ) .... .اَنتِ -الف

 .. )جَفا يُي (.اَنتُنَّ – ه    ( ... )نَسِيَ  يَ.هُما –د        ( نابود شد )محا يُ.. .اَنْتُمْ -ج

 تَجْفُون –یَنْسَيانِ  –تَمْحُون  –یَعْنونَ  –جواب به ترتيب : تَقْلينَ 

 .حذف نشد  است( ه  –د  ولي در موارد ) حذف شد ج (  –ب  –الف  حرف عله در موارد )

 .  سواکن وْوو  اسوت   مضوارع   «اتين » حرف بعد از، در مضارع ناقص  : توجّه

 همیشره بره  حارف علّاه   دزرد   َ    عین الفعل چونمزید  یامجهول ناقص مجرّد  در مضارع مهمّ:

   )َحنُ )ُحامَی – هُوَ یُشتَرَؤ.)وشته می شود(  ىٰ مقصور ) که به صورت تبدیل می شودالف 
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 .اَنتُم تُحامونَحذف می شود « َبَۀلِلمُخا -لِلمُخاطَبینَ -لِلغا بینَ» درصيغه های حرف علّهو 

 مضارع مجزوم ناقص 

و ضمیر بارز نداشته باشد، مضارع ناقص در صورتی که مجزوم شود علّه در حرف

 لَمْ تَمشِ    مَشَيْتَ    .شودحذف می

شود بر مي گردانيم که ميمضارع را به « مَشَيْتَ»است. بنابراین ابتدا  مضارع مختصّمجزوم مي دانيم که 

 . لَمْ تَمْشِدشوحذف می آن  علّهشدن  مجزومدر  بارز نداردضمیر و چون این فعل  «تَمْشِی »

این در است، بنابر  ساکن ااْمجرّد ن در مضارع ناقص از اتی: حرف بعد امر ناقص

                 د. آیمی  اُ ( –اِ  همز  ) امرش حتماً ،

 حاذف بایيد   نااقص امر اوّل صيغهدر  هحرف علّا است پس  مجزوماتیکي از  امرضمن در

 .نداردوجود ی (  -و -) اضمیر بارز چون در این صيغه  .شود

 اِدْرِ     تَدْری  اُعْدُ   تَعْدُو       اِنْهَ    تَنْهَي

داشيته    ااِ یا اَااگر حرکت عين الفعل  .تعيين مي شود هحرف علّنوع یاکت عین الفعل حراز همز  امر

یيا   و دزشرته باشرد   اُاا اگر عين الفعيل   شود ومي«اِ  »باشد همزه امر ( ي – ىٰ) علّه حرف باشد و یا

 مي شود. « اُ »باشد، همزه امر ( و )هعلّحرف 

 مجزوم به لَمْ 

 امر امر
 رام
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 صرف یك نمونه از امر ناقص:

 شودحذف می،نداردوضميربارزاست مجزوم چون ولي درامر حذف نشد ه درمضارع علّ        اِهْدِ        اَنتَ تَهْدِی

 .حذف می شوددر امر نيز  حذف شد ه در مضارع علّحرف :  اِهدِی   انتِ تهدین

 .حذف نمی شوددر امر نيز  حذف  نشد ه در مضارع علّحرف  اِهْدیا :   اَنتُما تَهْدِیانِ  

 .حذف می شوددر امر نيز  حذف  شد ه در مضارع علّحرف اِهْدوا  :   اَنْتُمْ تَهْدونَ

 .حذف نمی شوددر امر نيز  حذف  نشد ه در مضارع علّحرف  : نَاِهْدی  تَهْدینَ اَنتنَّ

نداشاته باشاد   ضامیر باارز   در صاورتی کاه   حالت مجازوم  فعل ناقص در نتیجه: 

 .باشده میاعرابش فرعی به حذف حرف علّ

 در ناقص م يد ني  پياده مي شود.،قواعدي که در ناقص مجرّد مي آيد :مهمّ

 حرف علّه حذف شده    « (          حَنا») مضارع اِنفِعال           ونَ تَنحَناَنتُم 

 قاعده اسکان پياده شده      « (       عَفا»اَنتَ تَستَعفِي          )مضارع اِستِفعال 

 حرف علّه حذف شده« (            رضي»هُمایَرتَضِيانِ          )مضارع اِفتِعال 

 ددسته تقسیم می شو 2و به  لفیف،فعلی است که دو حرف علّه دارد

 فعلی است که حرف اوّل و سوم ریشه اش،حرف علّه باشد بنابراین  لفیف مفروق:-1

 مضارع و امر آ  پیاد  می شود  ماضی، قواعد مثال و ناقص در

 امر

 امر

 امر

 امر

 امر
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