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 یادآوری –ل درس اوّ                                     

 حرف -3فعل  -2 اسم -1اقسام کلمه: 
اسم  – اسم خاصّ –د از قبیل : اسم جنس رانای مستقل دارد و انواع مختلفی دکلمه ایست که مع : اسم

 صفت –مصدر  –م اسم استفها –موصول  -ضمیر –اشاره 

 عالئم اختصاصی اسم :

 الکتاب  :  )ا ل( الف و الم  -1 

 کتابٌ   :   ـــٌـــًـ   تنوین : -2 

  ةتلمیذ  : ( ۃ -ـة )تای گرد  -3

 مِعلّالمُ  کتابُ . : مضاف اسمی است که بعد از آن ، اسمی دیگر بنام مضافٌ اِلَیه می آیدمضاف -4

 دُحمّمُ یا .حتمًا اسم استا ( بیاید  -وا -)یا هر کلمه ای که بعد از حروف ندا :منادی -5

لی اِ ،ن عَ ، فی ،ن مِ ، کَ ، لِ ، بِحروف جر ) : هر کلمه ای که بعد از مجرور به حرف جر   -6

  فِّالصّ نمِ بیاید حتمًا اسم است.(  نذُمُ ، یلَعَ

  اسم است م نتیجه می گیریم که آن کلمه ،ئم دیدیپس هرگاه کلمه ای را با این عال
 دسته تقسیم می شود : 3اسم از نظر عدد به 

 جمع -3                              ی     مثن   -2                        مفرد     -1

  مةمعلّ –ی ندارد : کتاب مت خاصّفرد داللت کند و عال یک راست که ب یاسم : مفرد

   کتابینِ – می باشد . کتابانِ " ِنی – ان   "  م آنئت کند و عاللفرد دال 2اسمی است که بر  : یمثن   

  یدر حالت نصبی و جر   : ین                            در حالت رفعی :  ن  ا

 دسته تقسیم می شود . 2 ت می کند و بهلفرد دال 2بیش از اسمی است که بر  : جمع
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  اسمآخر  ی بهصّفرد تغییر می کند و عالمت خا: در این نوع جمع ، شکل م رجمع مکس   -الف 

 کتب ←شهداء             کتاب  ←اعمال               شهید  ←عمل         .شود اضافه نمی  

 ات ( –یَن  –) وَن  یهاد و عالمت کن تغییر نمی کلمهنوع جمع ، شکل  : در این جمع سالم-ب

 .شودبه آخر کلمه اضافه می

 :دسته تقسیم می شود2جمع سالم به 

و  رانسانهای مذکّمخصوص  کهاست  (( ینَ  – ونَ  )) جمعن ایعالمت : مذک رسالمجمع  –الف  

  مومنینَ – مومنونَ : جمع بسته نمی شوند " ینَ  – نَ و "با  "می باشد یعنی غیر انسانها  صفات آنها

  در حالت نصب و جر  « ینَ »                             در حالت رفع   « ونَ » 

 انسانهای،  می باشد با این عالمت " ات "که عالمت آن جمعی است  : مث سالن  جمع مؤ –ب 

               تعلیمات  –مریمات  –مات جمع بسته می شوند . معلّ ث و صفات آنها وبرخی از غیر انسانهانّؤم

از حروف اصلی کلمه  ،جمع « ات – ینَ  – ونَ  »ی مثنّ « ین   – ان   » ه:توجّ

 .ندتسنیستند بلکه حروف زاید ه

 یا به صورتو یَن ( –) وَن رمذک  سالم جمع یا به صورت رانسانهای مذکّ: تبصره

          انبیاء ← نبیّ                 مونَمعلّ ←م معلّ           شوندجمع بسته می  رکس  م

                                .جمع بسته میشوند«  ات »انسانهای مؤنّث فقط با  و 

 دنجمع بسته می شو ثمون   سالم جمعیا بصورت  و رمکس  انسانها یا بصورت غیر :نکته

                        العاتطّاِ  ← العطّاِد     ساجِمَ ←دسجِمَ .جمع نمی شوند « ینَ  –وَن  »و با 
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 :اسم از نظر جنس به دو دسته تقسیم می شود

 ب )پدر( (       اَ وسخر )یکد : اسمی است که بر جنس نر و یا مرد داللت کند  : رمذک   -1

 )مادر (    اُمّ     ) مرغ (      دجاجةَ       ت کند : له یا زن دالکه بر جنس مادّاست اسمی  : ثن  ؤم -2

 ث یا حقیقی هستند و یا مجازی نّؤم ورمذکّ 

 ال)دایی(ور )گاونر(           خ:            ثَحقیقتاً بر جنس نر داللت می کند  : ر حقیقیمذک  

 ر برایش آورده می شود: ت نمی کند  ولی قواعد مذکّلبر جنس نر دال :ر مجازیمذک  

 .است ر مجازیمذکّن با هذا آمده پس ولی چو داردبرجنس نر نغیرانسان است وداللت : کتاب  کتابهذا 

 ) دختر( نتبِ) گاو ماده(         ةرقَبَ:      ت می کند لدال همادّحقیقتاً بر جنس  : ث حقیقین  ؤم

 ث میآید :    همراه قواعد مؤنّ به ت نمیکند ولیله دالجنس مادّبر :ث مجازین  مؤ

 . است ث مجازینّمؤ پس آمده هذهچون باولی  داللت برجنس مادّه نداردواست  م غیرانسانجهنّ: جَهَنَّمهذِهِ  

 .ث یا معنوی است و یا لفظین  مؤ

 .اء( را ندارد  -ا   ٰى - ۃ ـةث )نّمؤولی عالمت  ث است.نّؤمثی است که حقیقتاً نّؤم : ث معنوین  مؤ 

 زینب  –ت خاُ – مّاُ –مریم  مانند : 

 اء(  کریّز – ةمعاوی :) مانند می آید  ثری است که به همراه عالمت تأنیمذکّ :مؤن ث لفظی 

 ( اء عالمٌزکریّ –معاویة  جاءَ ) مانند : ر می آیدث لفظی قواعد مذکّنّؤمبرای 

 از : عبارتست در اسم  ثنیمت ت عال 

  الف ممدود )اء( -3ا(  –ٰىالف مقصور ) -2( ۃ  ة تای گرد )-1

  باال( ل مواردمث)د و زائد باشند نجزء حروف اصلی نباشاگر البته این عالئم 

   .م تأنیث به شمار می آیدئاز عال
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از ش ن الف مقصورث لفظی نیست چونّؤمدارد ( ٰىبا وجود اینکه الف مقصور ) ٰى] کلمه هد 

 [  نیستحرف زائد  وت حروف اصلی کلمه اس

ر نیستند به هم دارند ولی چون مذکّ ثنیعالمت تأ ،ثنّبرخی از اسمهای مؤ

 زهراء – 'یلَیل – ۃمنصور: گویندفظی نمی ث لنّآنها مؤ

 –حروف الفباء  –دریاها  –رودها  –اسم کوهها  –اسم کشورها  –: اسم شهرها هتبصر

 (میم –خزر  –البرز  –ایران  –شهد م ) مانند :  ث مجازی هستندن  ان مؤنسزوج بدن ا اکثر اعضا

  نار – اَرض – نَفس – جهنّمَ –دار : ث مجازی معنوینّبرخی از اسمهای مؤ

  قَوس – کَأس – بئر – سَقَر – نَعل – جَحیم – عَصا – حَرب – سَماء – عَین – شَمس – ریح
 ین ذکر می شود:ئث در پاچند نمونه اسم مؤنّ

 ث حقیقی معنوی است نّؤمریم : م

 ث مجازی معنوی است نّؤ: م نار

 است : ی ر مجاز نباشد مذکّ اسم خاصّ ٰىهدمعنوی و اگر ث حقیقی نّؤخانم باشد : م: اگر اسم  ٰىهُد

 ث حقیقی معنوینّؤ: م ٰىدهُ                            : هدی خانم آمد  ٰىدهُت  جاءَ

 زیمذکر مجا:  ٰىدهُ  ن اهلل = هدایت از جانب خدا آمد مِ ٰىدالهُ جاءَ

 .ث لفظی به حقیقی یا مجازی تقسیم نمی شود: مؤن  مهم  
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 مارینالتّ                                                                

                                                                        ه االَسماء      ع هذِاِجمَ -1

                              حربَ  ع      جمُّتَ                  صَشاخِ                          س درّمُ                             فیقرَ

                              هجوَ                       ةصَّقِ                 س      حارِ                    ک    فِتَؤمُ     وح                     جرمَ

                                 فسنَ               دینةمَ                 ندجُ                             لدةواِ                معالِ

 اَرض                       راشةفَ       عالِم                                          دیرةمُ                          ستغفاراِ

 : سماءد االَفرَب مُکتُاُ -2

                          یونعُ             فال     طاَ             باد    عِ                        قینمارِ             ظماء عُ 

                         ء  قاصدِاَ           اب    لّطُ                     ات     خراجاِ                 نوب   ذُ        ت               راکُّذَتَ

                             تاوقاَ            ونَلفضَاَ                     ظلوماتمَ                             عُبّاد             أیدی

 مَجانین                    اَخَوات       طُرُق                               نَ                   عامِلی      عُلوم                   

                                                                                      معالجَ ن نوعَیّعَ -3 

اَرواح                      دینَمُجاهِ                             ةبسَلِاَ                          ساعات                      ساتین  بَ

                         شُفَقاء ل مَحافِ            احونَفلّ                             ةضاقُ  ضاتمُمر ّ

 اتوین                        عَبَراَعیُن                               عَنا                                آذان                     مُحترِمونَ

     :ث نّؤالم وعَن نَیّعَ -4

      راء  حصَ                       ی  'بُشر                                ةمزَحَ                       صر   مِ               د   یَ 

  تولبَ                             دار                                ةغیرصَ                          س  فنَ                        مّةعَ
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      مسشَ                  لحةطَ                 هراءزَ                اُذُن                        نتبِ 

 : عَیّن الصّحیحَ-5

 ."مثنی " اسمٍِ اَیُّ

  وانخَاَ -د                              دوانعُ –ج                           شیطان     –ب                         ناَدیا –الف 

               کِتابی -د                              میزان -ج                                ایمان  –ب                  دَماکَ      قَ –الف 

 !ریکستَ معُجَ مةٍلِکَ یُّاَ -

 جِناس -د                              اتنّجَ –ج                             وات  خَاَ –ب                        اِخوان -فال

 بَنین -د                                اِبتِهال -ج    اُصول                             –ب   اِحیاء                      –الف 

 . ثنّؤلملِ سالمٌ جمعٌکلمةٍ یُّاَ -

  اَموات-د                                یاتبَ –ج                             فات صِ –ب                      ات  صوااَ –الف 

 اَیُّ مُختارٍ کُلُّه جَمعُ تَکسیر-

 نِقَم   – ةقُضا  –تَعظیم   –ب                                               لومعُ  –نِعَم  –واطف عَ  –الف 

 مَعارِف  –دَرَجات  –عَلیم  –د                                          قاء صدِاَ –شَیاطین –اد دم اِ –ج 

 :  ثِنیأالت وعِفی نَ ةِالبقیّ عَمَ لفُختِیَذی الّ ختارَالمُن یّعَ -

 رب  حَ –دار  –ریح  –ب                                                  یَد –ن ذُاُ –جل رِ -الف 

  ینعَ  – رضاَ  –مس شَ –د            زینب  – مّاُ –مریم  –ج  

 ؟  ةعنویّمَث نّمُؤ ةٍکلماَیُّ  -

 مسشَ –د              مراء             حَ –ج                           'بریکُ –ب                               ةدنضَمِ –الف 

 ؟  ةفظیّلَ ثنّؤمُ اسمٍاَیُّ  -

 بةطل –د                دنیا –ج                             ماء  –ب                  'یمُرتض –الف
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 .ند ت میکلزمان نیز دال 3و بر یکی از تقل دارد س: کلمه ایست که معنای م فعل

  :فعل از نظر زمان 

 در زمان گذشته صورت می گیرد حالت مدن آدیدپفعلی است که انجام کار یا :  فعل ماضی -1

     ماضی منفی     ما + ماضی     استفاده می شود     " ما "رای منفی کردن فعل ماضی از ب:  نفی ماضی

 ما ذَهَبَ = نرفت        ما+ ذهب 

و  فعلی است که انجام کار یا پدید آمدن حالت در زمان حال یا آینده صورت می گیرد: فعل مضارع  -2

  بُنلعَ – شهدُاَ – نظرُتَ – یذهبُ. َساخته می شود  "نیتا "در زبان عربی با کمک حروف 

 فعل امر .... –فعل نفی  –هی فعل ن –بل از فعل مضارع می سازند مانند فعل مستقف رافعلها ی مختل معموالً

 در زمان آینده داللت می کند.یا پدید آمدن حالت فعلی است که بر انجام کار  :فعل مستقبل -3

اضافه کرده و آخر فعل هیچ تغییر ی نمی کند  "(  وفَ) سَ سَع : برای ساختن فعل مستقبل ، به اول مضار

 می کنند( هپس اگر فعل ماضی بود ، ابتدا به مضارع بر می گردانند و سپس عالمت مستقبل را به آن اضاف))

  بانِذهَتَ وفَسَ          ما بتُهَذَ 

 شربُنَسَ             بُرشَنَ                   مستقبل          + مضارع سوفَسَ  

 : فعل نفی -4

 .  تغییر نمی کنداضافه کرده و آخرش  "ال  "برای ساختن فعل نفی، به اول مضارع 

 ضربونَتَ ال          ونبِضرتَ      نفی ) مضارع منفی (                  ال + مضارع

 مستقبل مستقبل

 نفی

 مستقبل
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 : فعل نهی -5

 می شود . مجزوم رده و آخرش اضافه ک "ال"هی ، به اول مضارع نبرای ساختن فعل 

 ]]طریقه ی مجزوم کردن

 رْنظُیَ             رُنظُیَ          ْ– گذاشتن  ُ–حذف -1

 روانظُیَ              رونَنظُیَ ر از نون جمع مونث                حذف ن بغی -2

         ) امر منفی ( نهی             ال + مضارع مجزوم 

 ل نهی ساخته می شود، البته ابتدا باید به مضارع تبدیل شود. از فعل ماضی هم فع

 حصِدنَال تَ         صَدتُنّحَ                                        سیجلِال تَ         ستِلَجَ

 بِرصَبَرتَ          ال تَص                                              را مُأال یَ         رامَ أَ

  : صورتع مخاطب استفاده می کنیم به این از مضار فعالً ،برای ساختن فعل امر

             می کنیم .  زومجم خر فعل راآرا حذف کرده و  "ت" مخاطبل مضارع از اوّ

 می آوریم .« همزه » ساکن بود، در فعل امر  ،حذف شده « ت»توضیح : اگر حرف بعد از 

 اُکتُبْ           تَکْتُبُ -3          اِجلس                        تَجْلِسُ -2          ذهبْ     اِ          تذْهَبُ -1

«  اِ » داشته باشد همزه امر  ـِیا   ـَ  اگر عین الفعل مضارععین الفعل است. حرکتسب با اهمزه منو حرکت  

 3  مثال د مانندمی شو«  اُ » همزه امرشد اه بداشت ـُ  و اگر عین الفعل مضارع 2و 1می شود مانند مثالهای 

 حذف شده ساکن نبود ، همزه در فعل امر اضافه نمی شود . "ت"حرف بعد از و اگر 

 نهی

 نهی

 نهی

 نهی

 نهی نهی

 امر امر امر
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 می    لِّعَ                 نمیَلِّعتُ                                              دْساعِ               دُساعِتُ

 .دنش اضافه "همزه  "فوقر ام هاین نیست ، در فعلساک "ت"عد از چون ب

 اِنزاِل                نزِالنِتَ             لتُما  زَاول آن را به مضارع برمی گردانیم. نَ امر خواستند ،از فعل ماضیاگر 

 جمله فعلیه -2جمله اسمیه          -1        :جمله به دو دسته تقسیم می شود

            :کندجنس تبعیت میشود و فعل از اسم در عدد و یع موست که با اسم شرای جمله :جمله اسمیه

 بواهَذَ  المیذُالتّ                  با        هَذَ انِلمیذالتّ                       بَهَذَ لمیذُالتّ

 ارکان اصلی جمله اسمیه عبارتست از متبدا و خبر 

   اول جمله میآید و از نظر اعراب مرفوع است که غالباًاست  یاسممبتدا  مبتدا:

هر نوع اسمی  ولی دنواقع شو "مبتدا  "د نپس فعل یا جارو مجرور نمی توان باتوجّه به اینکه مبتدا اسم است

 اسم استفهام –اسم جنس  –اسم خاص  –موصول  –اشاره  -ضمیر مثالً :د وشواقع مبتدا تواند  می

  ( میآیدجارو مجرور  و فعل –اسم تلف )مختهای به صور و خبرغالباً بعد از مبتدا خبر:

 فِّفی الصَّ لمیذُالتّ   .       رسَالدّ بُکتُیَ لمیذُالتّ      . کاتبٌ  میذُالتّ 

 

 . تواند بر مبتدا مقدم شود یعنی زودتر از مبتدا بیاید باشد می "جارو مجرور "هر گاه خبر تبصره:

        هادِجتِفی االِ جاحُالنّ  ه .اصل جمله این بود . جاحُالنّ  هادِجتِفی االِ

 است مبتدا  " جاحُالنّ " و خبر        "هاد جتِفی االِ "   چون جارو مجرور نمی تواند مبتدا باشد ، بنابراین

  = خبر مقدّم (    ) حَقٌ = مبتدا ( . ) لِلوالِدَینِ ظیمٌعَ  قٌّحَلوالِدَینِ لِ

 خبر)جارو مجرور( خبر)اسم( خبر)فعل(

 

 امر امر

 امر مضارع
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 بر مبتدا و خبر ، ارکان دیگری نیز وجود دارد  هسمیه ، عالواوقات درجمله ا رخیب

  رِفتَفی الدّ رسَالدّ تْبَتَکَ مُریَمَ

 خبر باشد دنمی توان ذُیالمالتّ  . تابَالکِ حواتَفَ المیذُالتّ الءؤهبالفاصله بعد از مبتدا نیاید:  ممکن است خبر

. ت اس"تابع  "هیچ نقشی نمی گیرد بلکه ،این اسماید الف و الم دار بی ]هرگاه بعد از اسم اشاره،اسمی 

 نیست . رتابع است و خب "المیذ التّ"بنابراین 

  خبر به کلمات مختلفی برخورد کردیم مثالًاگر بعد از مبتدا برای پیدا کردن 

  جارو مجرور را خبر قرار نمی دهیم و از فعل و اسم ، اونی را خبر قرار می دهیم که اول آمده      

  سم فی الج  یمَثراالجَ  لُتُقتَ  ُ ةفَظاالنّ  -ب         یمَثراالجَ لُتُقتَ سم ج فی ال ُ ةفَظاالنّ –ف لا

 

  سِدارِفی المَسُ تُدَرِّ  غَةٌلُ   ةُربیّالعَ -د          سُر ّدَتُ ةٌغَلُ س دار فی المَ ُ ةربیّالعَ -ج 

 

 ه یم( آمدثالجرا)خبر واقع شده چون زودتر از اسم ، فعل  است یعنی  "قتُلُ تَ "خبر  و ب در مثالهای الف

 . آمده  "سُ رَّتُدَ " لچون زودتراز فعخبر واقع شده ،  اسم است یعنی  "ةلغ "، خبر  ج وددر مثالهای 

مله بعد از مبتدا آمده ولی خبر نیست چون در ج "جارو مجرور"با وجود اینکه  "الف و ج  "در مثالهای 

 وجود دارد. "اسم مرفوع و نکره "و در جمله ج  "فعل"الف 

 نی هیچ کلمه ای جز آن را خبر قرار میدهیم که جمله بیچاره باشد یع "جارو مجرور  "در جمله اسمیه وقتی 

 اشته باشد.را د نکه شایستگی خبر بودیم شته باشدانیم یا کلمه ای نداشته باش

 یتِفی البَ ُ ةبَالِالطّ ههذ   یِّرسی الکُلَعَ لمیذُلتّا 

 مبتدا خبر

 اسم –فعل  –جارو مجرور 
 جارو مجرور –اسم  –فعل 

 فعل –اسم  –جارو و مجرور 
 جارو و مجرور –فعل  –اسم 

 

 خبر مبتدا خبر مبتدا

 خبر مبتدا خبر مبتدا

 مبتدا     تابع       خبر مبتدا           خبر
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  خبر واقع نمی شوداسم معرفه، جارومجرور(ظرف،فعل،،)اسم نکرهمهمّ : با وجود نکره 
. 

 ال دار ی اسمهاّ ، اسم خاص ،موصول ،اسم اشاره  ،ضمیر :های معرفهاسم چندنمونه
 

خبر نیست بلکه   "علی" نابرایناسم معرفه، خبر نمی شود. ب "اسم نکره "باوجود          نظیفٌ علی ّ کتابُ -1

            خبراست.  " ظیفن "

خبرنیست بلکه  "المجتهد "خبرنمی باشد پس ، اسم معرفه  "اسم نکره " با وجود     ناجحٌ المجتهدُ التّلمیذُ -2

 خبر است. "ناجح "

 بلکه  خبرنیست "مهُ" پس خبرنیست، اسم معرفه  "(نکرهجارومجرور)" با وجود   ةسَدرَالمَی ف هممُلّعَمُ-3

 خبراست. " ةسَدرَفی المَ "

خبرنیست، بلکه  " علیّ"خبرنیست پس ، اسم معرفه  "(نکره فعل ) "با وجود   ، سُ جلِیَ لی ّع دُوالِ-4

 خبراست. "یجلسُ"

 شود .نمی اسم معرفه ، خبر  ،چون با وجود نکره دنشامی بنخبر  «م هُ ، لیّعَ ،دهِجتَالمُ »جمله  چهاردر این 

 ع شود آید.و: جمله ایست که با فعل شر جمله فعلیه

 : ارکان اصلی جمله فعلیه عبارتست از 

 مِنَ البَیت لمیذُالتّ جاء      (الزم باشد)اگر فعل  فعل و فاعل  -1

  الدرسَ  علیٌّ  کتبَ    () اگر فعل متعدی باشد مفعول وفاعل  وفعل   -2

 مبتدا              

 خبر

 مبتدا 

 

 فاعل فعل

 خبر

 مبتدا  

 خبر

 

 برخ

 
 مبتدا 

 

 فعل
 فاعل

 مفعول
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 = نشستم فعل الزم است  ستُلَجَ نیاز ندارد.ه معنایش با فاعل تمام شود و به مفعول فعلی است ک فعل الزم :

 فعل متعدی فعلی است که عالوه بر فاعل به مفعول نیز نیاز دارد . 

 فعل متعدی است (اگر کتاب نیاید جمله ناقص است چون  م. ): کتاب را آورد الکتابَ  رتُحضَاَ

 شکل میآیدسه  فاعل بهمهمّ : 

 الواجبَ  نَیبکتُتَ               رسَالدّ تُم أرقَ .         استبارز ود فعل به صورت ضمیر فاعل غالباً درخ – 1

 الماءَ   نَشرَبُدر خود فعل به صورت ضمیر مستتر میآید .              عل اف -2

  ابُلّالطّ     بَهَذَ   آید.اسم بعد از فعل است که به صورت مرفوع می  فاعل ضمیر در فعل نیست بلکه -3

 . اسمی که بعد از حروف جر ، بیاید . مجرور به حرف جر گفته می شود به  نکته:

  فِّالصَّ  ن مِ   : نذُمُ  ،لی اِ ،لی عَ ، وَ ،کَ  ، لِ ، بِ ،ن عَ ،فی  ،ن عبارتست از: مِ ترین حروف جارّ معروف

نکه بفهمیم جمله اسمیه است یا فعلیه ، جارو مجرور را که جارو مجرور معموالً اول جمله می آید برای ای

اول جمله آمده است ، کنار می گذاریم و از اولین کلمه بعد از جارو مجرور ، جمله را تشخیص می دهیم به 

 این صورت که اگر بعد از جارو مجرور اسم وجود داشت ، پس جمله اسمیه است .

ر ( آمده است پس جمله اسمیه است مجرور اسم )کثی داز جاروچون بع.    ابِ الطُّلّ مِن    ثیرٌکَ    ةبَکتَفی المَ

        اَقومُ   اهلل   بِحَولِ  اگر بعد از جارو مجرو فعل وجود داشت پس جمله فعلیه است . و 

توانیم اهلل چون مجرور است ، نمی ت . فعلیه اسجمله )اَقومُ( آمده است پس چون بعد از جارو مجرور فعل 

 آن را جدا از جارو مجرور بگیریم بلکه وابسته به جار مجرور است و مضاف الیه است.

 فعل و فاعل

 فاعل      مفعول

 مفعول

 حرف جر       مجرور به حرف جر          

 مرفوع    فاعل    

 مبتدا                 

 جارومجرور    

 مستتر)فاعل(  نحن

 فاعل     

 مفعول

 مفعول

    فعل

 فعل و فاعل

 جارومجرور  رمقدم           خب  

 فعل وفاعل انا مستتر  
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 مضاف الیه –مجرور به حرف جر  –خبر  –مبتدا  –مفعول به  –تاکنون این نقشها را خوانده اید . فاعل 

 ٌ    ُ           مرفوع
 فاعل –خبر  –مبتدا 

 ً   َ               منصوب
 همفعول ب

 ٍ   ِ              مجرور
 مضاف الیه -مجرو به حرف جر

 

اسمهایی که بعدشان مضاف الیه می آید و  ودارند  ( لا  الف و الم) اسم هایی کهمهمّ : 

 نمی گیرندً     ٌ   ٍ    تنوین ث مؤن   اسمهای خاص  

 ٌ   گرفته است نه     ُ   دارد در مرفوع  " لا " چون لُجُالرّ

  ً    گرفته است نه   َ     است در منصوبث مؤنّ چون اسم خاصّ مریمَ

   ٍ    نه ه است تفگر   ِ     مضاف الیه آمده در مجرور چون بعدش  کَ: کِتابکتابِ

 .ندتهیچکدام تنوین نگرف دیدیم که کلمات باال به علّت داشتن مانع، بنابراین

معربی باید تنوین بگیرد مگر  نکته : تنوین مختص  اسمهای معرب است و هر اسم

مضاف بودن  -2   الف و الم )ال(  -1تنوین عبارتند از  انعواینکه مانع داشته باشد م

غیرمنصرف  -3) اسمی که بعدش مضاٌف الیه بیاید مضاف است و تنوین نمی گیرد( 

 مانند اسم اشخاص مؤن ث، شهرها،کشورها واسمهای بروزن اَفَعل و فَعالء

 مفعول
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ر مذکّ

 غایب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 وَهُ

 ماهُ

 مهُ

 ه

 هما

 هم

 بَهَذَ

 باهَذَ

 بواهَذَ

 بُذهَیَ

 بانِذهَیَ

 بونَذهَیَ

 هذا

 ینِهذَ  هذانِ

 الءِؤه

 کَذ لِ

 

 اولئکَ

 

 ینِ  -  انِ

 (ر)مکسّینَ  ونَ

ث مؤنّ

 غایب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 یَهِ

 ماهُ

 نّهُ

 ها

 هما

 هنّ

 تْبَهَذَ

 تابَهَذَ

 بنَهَذَ

 بُذهَتَ

 بانِذهَتَ

 بنَذهَیَ

 ههذِ

 ینِهاتَ هاتانِ

 الءِؤه

 کَتلِ

 

 اولئکَ

 ۃ   ة  

 تَینِ –تانِ 

 ات

ر مذکّ

 مخاطب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 نتَاَ

 مانتُاَ

 منتُاَ

 کَ

 ماکُ

 مکُ

 بتَهَذَ

 مابتُهَذَ

 مبتُهَذَ

 بُذهَتَ

 بانِذهَتَ

 بونَذهَتَ

  

 

 ینِ –انِ 

 ر()مکسّینَ ونَ 

ث مؤنّ

 مخاطب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 نتِاَ

 مانتُاَ

 نّنتُاَ

 کِ

 ماکُ

 نّکُ

 بتِهَذَ

 مابتُهَذَ

 نّبتُهَذَ

 بینَذهَتَ

 بانِذهَتَ

 بنَذهَتَ

 
 

 

 ۃ   ة  

 ینِتَ –تانِ

 ات

 ممتکلّ

 هُحدَوَ

 الغیر عَمَ

 

 انَاَ

 حنُنَ

 ی

 نا

 بتُهَذَ

 بناهَذَ

 بُذهَاَ

   بُذهَنَ

 -/  ۃ   ة 

 ینِانِ ینِ  تانِ تَ

 ونَ . ینَ / ات

 
ضمیر  

 منفصل

ضمیر 

 صلمتّ

فعل 

 ماضی

فعل 

 مضارع

 اشاره

 ریبقَللِ

اشاره 

 عیدلبَلِ

  

 عالئم اسم

 

 :  عبارتند از نتایجی که از جدول می گیریمجدول باال خیلی مهمّ است و 

 مؤنّث و یا مفرد ) اَنَا تِلمیذ(رم وحده یا مفرد مذکّث یکی است و در ضمن متکلّنّؤر و مم برای مذکّمتکلّّّّّ -1

  نحنُ تلمیذتانِ ث نّؤی ممثنّ - نحنُ تلمیذانِ ر ی مذکّمثنّ    الغیر چهار صیغه داردمعممتکلّواست  (لمیذةتِ اَنا)
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 لمیذاتحنُ تِنَ   ثنّؤجمع م - المیذحنُ تَنَ  رجمع مذکّ 

موجب تغییر  ،اسمبودن م متکلّ  مخاطب،عالمت های اسم از نظر عدد و جنس تغییر می کند یعنی غایب-2

  .           یکی می باشد م(نتُاَ و م م چون اسم است برای )هُسلِ. مثالً مُت آن نمی شودعالم

 ( اضافه می شود .،ینَ ونَ م که اسم است )سلِمُ ر هستند به آخرجمع مذکّ"هُم  و اَنتُم "چون 

 باشد، غایب است اگر اینها ن و آمده باشد ، مخاطب است« ها تُیّاَ –ها یُّاَ –یا »هر اسمی که قبل از آن 

 عواشَمنون    خَؤالم -ب                       مْعتُشَخَ  منونَؤها المیُّاَ -الف 

 بیشتر بدانیم 

قسم  3ی نشان دهیم از اسم اشاره استفاده می کنیم. اسم اشاره بر هر گاه بخواهیم فردی را با اشاره  حسّ

  اوالء( -/     ذِه      تانِ       )تینِ     (     اوالء)ذینِ ذانِ -للقریب:      ذا -1 است

 هاتانِ )هاتینِ( هوالء –هذانِ )هذینِ( هوالء /   هِذه  –هذا  اضافه می شود.« ها»شاره قریب ا بر اسم االبًغ

 تا  -تِه –تی  –الفاظ دیگری هم دارد.            ذی  ،ثنّؤاسم اشاره قریب برای مفرد م

 تیکَ –ذاکَ   :استفاده می شود« کاف»جایش از نمی آید و به « ها»این اشاره اسم اشاره به متوسط : در 

 تِلکَ ، ذلِکَ. هم استفاده می شود« الم»از « کاف»نمی آید و عالوه بر« ها»اشاره  ایندرعید:للبَاسم اشاره  ِ

 در اسم اشاره چون حرف خطاب است با توجه به مخاطب می تواند تغییر کند « کاف»

 جالُیا رِ تابُم الکِکُذالِ                 -ریمُیا مَ الکتابُ ذلِکِ                    -یا علیّ تابُالکِ لکَذِ

 اسم اشاره مکانی هستند )آنجا(  ةمَّثَ –) آنجا(  ثَمَّ –کَ )آنجا( نالِهُ –)آنجا(  ناکَهُ -نا )اینجا(هُ

  .....-جَنبَ-. الیوممجرور را دارندبه قیدهای مکان و زمان،ظرف میگویند و شرایط جارو:  مهمّ

 فعل غایب آمده،چون قبل از المومنون نشانه های مخاطب نیامده                        فعل مخاطب آمده،چون قبل از المومنون نشانه های مخاطب آمده

مُسلِمونَ 
 مُسلِمینَ

 ماَنتُ
 هُم



16 

 

  

 التّمارین                                                                     

  :أنِّث الکَلِماتِ -1

 (      )       أناَ          (        )   ونَرصبِیَ             (        )   مُرِحتَنَ          (           )  م کُ            (      )     هذانِ

 (        فَرِحانِ)        دونَ)          (  هِمُجتَ           سوا )        (  اِغرِ         (         )اولئکَ            (       )  حتُتَفَ

 (      نادِم)                (     سْتَ )   لَماجَ                (           )نا                )        (   ؤالءه         (    عا)     جزَالتَ

 :   ماتِلِالکَ هِهذِ عْجمَ اِ -2

 (         ها )             (       )    نَصحتُ        (           )  بینَلعَتَ          (      بد )   العَ           (            ) لکَتِ

 (        )کناسِ            (           ) سأَیالتَ       (        )           ماکُ          (      )     دةمُعَقَّ             (        )  دُحصِاَ

 (      حان)   متِاِ            )        (    مانَزَلتْ         (           مُمَرّضانِ)          فْ)          (اِکشِ         هید )          ( شَ

 :  ماتِلِالکَ هِهذِ ب مفردَکتُاُ -3

 (          )  رنَسافَ           (      م )نتُاَ                (    رنا )  کَشَ           (      )   لنَعمَتَ             (        )   کَاولئِ

 (          )فاعاترتِاِ(                 قیضُ ) نَ               (       قوق)   حُ          (   )      یَمتازونَ             (   )      ادویة 

 (         تَصبِرینَ)             هاتانِ)       (  (                     عُبّاد )            (  حَمَلْتنََّ)                 (       التَقنَطوا ) 

    :اُکتُب صیغَة الفِعلِ وَ نَوعَهُ -4

 (                                                   )  رُذُبنَ                            (                                 ن ) عخشَیَ

 (                            نا )                      شَغل            (                   کَرِهتُنَّ )                                

 (               اِضحَکی )                                               (                 )                           التصوغونَ

 (                   )                               التقوال        (                            سوفَ نَستریحُ )                  
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 : بِمناسِالُ علِو الفِ میرِا لضّبِ اغَالفرَ لْکمِاَ -5

 ) وقف ( البابِ مامَاَ ..... نَّنتُاَ وَ  فِّفی الصَّ  تُسلَجَ             دم(    قعون )رجِیَ ........... وَ ............ نتَاَ

 بةًناسِمُ  ةًهدیّ.....   ل    دیرُ مَنَحَالمُ وَ روسَ( الدّ قرأ ....... ).... نَحنُ

  («نَصَرَ»فعل امر از  ) وقاتِالَاَ لِّفی کُ ............بـّرَ.................  بادُها العِیّاَ

 («اَکَلَ»مضارع  )............ اُمـِّ نْ یَدِمِ عامَالطّ................ ةُلَفالطِّ

 ( کَتَبَ ) مِعلِّالمُ المَعنَ کَمِسَ...........  وَ  رسَالدّ............ مانتُاَ

 :     اِصنَع االَمرَ -6

 (         )    ینَدسجُتَ                                (          )      ـِـ  نّقتُطَنَ                         (          )     ـُـ  مارتُظَنَ

 (               ) نِقاتَسبَ                              (    )            ـُـ   ربْتَحَ                         (     )        حرُسونَ تَ 

 :      اِصنَع النّهیَ -7

 (            مشیانِ )یَ                                   (            )     حُمدَنَ                        (              )    تَلْمِعَ

 (           متُ )  سَرَ                             (                    )دونَ جلِتَ                           (            ) حتِبَسَ 

 : بِالصّیغَة الجَدیدَۀاُکتُب الجُمَالتِ  -8

 (  ینَئبلغالِ ) دَرسَهُ د عَلَی اللّوحِ وَ هُوَ یُفَسّرُکَتَبَ الفَوائ مُعلّهذا المُ –الف 

 ( ةلمخاطبلِ ) صّوابَال وَ کَالمَهُ کَاُستاذَ تحترمُ وَ عٌواضِتَمُطالِبٌ  نتَاَ –ب 

 انا عاملٌ و اَعمَلُ کَثیراً حتّی اُوَفِّرَ لَوازِمَ اَوالدی ) متکلم مع الغیر(  –ج 

 ث(لجمع المؤنّلِ ) وَ هیَ تُحِبّهُ هافلِت علی طِقَفَشَالّتی  المرأةُتلکَ  –د 
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 ( ینِتَئبَلغالِ )فی الصّفّ ال ءوالسّ ندَعُ یدَ هُ عِرفَیَ بُدّؤالمُ لمیذُالتِّ -س

 ( فوسالنّ ) راضیَة مَرضیّةی اِلی رَبّكِ عاِرج المُطمَئنّة   فسُها النّتُایّ -م

 لغائبة( لِ )شَهر  فی کُلّ  راءقَلفُهِ لِدْفعُ مقداراٌ  من راتبِو یَ فٌوظّمُ وَهُ -و

 

 :    دَأَ و الخَبَرَ و المفعولَ بهعَیِّنْ المُبتَ -9

 علی الِبرّ والتَّقوی .      اَصدِقاءهُم ونَشَجّعالمُؤمِنون  یُ

 لِتکوینِ الکُرَیاتِ الحمراءِ الرّمّان وااکَل االفرادُ الکَثیرون

 ذلکم خیرٌ لکموَ ه اُعبدُوا اهللَ ومِقَاذ قالَ ابراهیمُ لِ

 قینَحَرّاً للفاسِاشدُّ  هنّمَنارُ جَاَ ال تَعلَمونَ 

   اولی االَلبابِسمٌ لِقَ کَل فی ذلِهَ

  : لَوَدل الجَکمِاَ -11
 مضارع منفی امر نهی لبمستق منفیماضی  فعل

      مْبتُرِشَ

      تنهَضینَ 

      یَسَرتَ 

      تَحمِدانِ

      سَعَدتُنّ

 

              : برالخَ جرور وَالمَروَجاّال وَ أدبتَبه و المُ و المفعولَ لَعِاالف نْیِّعَ -11

 وَ الغَنیّ الحَمید .ی اهلل لَقراءُ اِم الفُنتُاَ وَ فقیر  رو ا کلَّحقِال تُ -1

                                    . فی کُلّ االحوالِ هعمائِنَ میعجَلِ کَبّرَ رتَکَشَ ن وَمِؤم نتَاَ-2
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 . دِدائِشَّلا ندَعِشاکِل وَ فی المَ  هُنسان صدیقالِا  عرفُیَ-3

 لِزیارة حَبیبنا . اِلّا ةعیدَالبَ  ةسافَنا هذه المَعطَقَ ما حنُنَ -4

 : الصّحیحَ عَیِّنْ -21

  دُّمُاَ –د                        رنَسَج یَ                       رتاذَنَ –ب                     بنَعِتَ –الف عَیّن المُضارعَ :         

 :  اس فاء للنّشِ ر : فیهِالخبعَیِّنْ  -31

 لِلنّاس  – د                        شِفاءُ  فیهِ – ج                           فیه  –ب                    اس لنّلِ فاءٌشِ –الف 

  «و الفشلُ دامةُالنّ فی العجلةِ»            عین المبتدا  -21

 فی العجلة -د                          الندامة   -ج                         العجلة   -ب                فشل            ال -الف

 کدام است:« اَخَذَتْنی الغفلة»فاعل در جمله -21

 هی مستتر -د                          تْ     -ج                                ی  -ب                            الغفلة -الف

 غلط است "نفس"کدام پاسخ در مورد «  تْمَدّسٌ ما قَفْنَ تْمَلِعَ»با توجه به آیه  -

 فاعل -د                      اسم مفرد   -ج                  مبتدا            -ب               ث مجازی     نّؤم -الف

 مُجتَهدٌ...........اَیّها الطّالبُ         ضمیر مناسب کدام است  -

 نَحنُ -د      انتَ                         -ج       انا                          -ب         هو                       –الف 
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 ثالثی مزید –د درس دوم و سوم : فعلهای ثالثی مجرّ

 رباعی -2ثالثی          -1 دسته تقسیم می شود .  2به لی اصفعل از نظر تعداد حروف 

  کَتَبَ : است که حروف اصلی آن سه تاست فعلی فعل ثالثی :

 ل لزَزَ:  ف اصلی آن چهارتاست وفعلی است که حر : فعل رباعی

 ثالثی به دو دسته تقسیم می شود .

ی باشد و حرف زاید هم حرف اصل 3لین صیغه ماضی آن فقط دارای فعلی است که اوّ : دثالثی مجرّ -1

 رتُمصَنَ  -    رانِِِِِِِغفِیَ   نداشته باشد.      

حرف اصلی حروف زاید هم داشته  3 لین صیغه ماضی آن عالوه برفعلی است که اوّ : ثالثی مزید -2

 تِرْناصَ   -  رینَغفِستَتَباشد:     

 . استلین صیغه ماضی ّاو،د و مزید بودن فعل مالک تشخیص مجرّ

یم بعد کن می حذفیم و از آخرش هم عالئم صیغه را حروف مضارع را کنار می گذاریعنی اگر مضارع بود،  

 د است حرف ماند ثالثی مجرّ 3فعل را می شماریم . اگر 

  (د استحرف مانده پس مجر3ّداریم چون میرا بر«ان»شآخرواز حذف کردهمضارع را« ی »لشاوّاز رانِفِغْ)یَ

 حذف کردهرا  «متُ »عالمت صیغه خرش داریم و از آینمبر : چون ماضی است از اولش چیزیم رتُصَنَ)

 د است ( مجرّبنابر این حرف مانده ،  3 چون
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 رف بیشتر داشت مزید است ح 3 از و اگر اولین صیغه ماضی

   (مزید است،حرف بیشترمانده3چون ازداریم برمی شآخراز را«ینَ»وحذف مضارع را«ت»،ازاوّلشرینَغفِتَستَ)

 3را بر مید اریم چون از  «تِ»ن ماضی است و از آخرش وداریم چچیزی بر نمی  شلاز اوّ) ناصَرتِ : 

 ، مزید است. مانده است  حرف بیشتر

 امر و مصدر می باشد  –مضارع  –باب است و هر باب شامل ماضی  8ثالثی مزید دارای 

 بابهای ثالثی مزید

 مصدر امر مضارع ماضی باب

 اِفعال لْعِفْاَ لُعِفْیُ لَعَفْاَ ِافعال

 ةلفعِتَ –فعیل تَ لْعِّفَ عِّلُفَیُ لَعَّفَ تفعیل

 عالفِ – ةفاعلمُ لْفاعِ لُفاعِیُ لَفاعَ مفاعلة

 لتفاعَُ لْفاعَتَ لُفاعَتَیَ لَفاعَتَ لفاعُتَ

 لعُّفَتَ لْعَّفَتَ لُعَّفَتَیَ لَعَّفَتَ لعُّفَتَ

 عالتِفْاِ لْعِفتَاِ لُعِتَفْیَ لَعَافتَِ عالتِفْاِ

 عالفِنْاِ لْعِفَنْاِ لُعِفَنْیَ لَعَفَنْاِ عالفِنْاِ

 فعالستِاِ لْتفعِسْاِ لُعِفْتَسْیَ لَعَفْتَسْاِ فعالتِسْاِ
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از مضارع می سازیم و  در هر بابی کافی است که ماضی آن را بلد باشیم چون مضارع را از ماضی و امر را

اضافه کرده «  ی »تَفاعَلَ است و برای مضارع به اوّلش  ،ماضیش،مثالً باب تَفاعُلباب است . مصدر هم همان

برای ساختن امر از اوّلش حرف مضارعة را حذف کرده و « یَتَفاعَلُ» می دهیم که میشود  ُ       و آخرش را

 . است« تَفاعُل » ب یعنیباهمان و مصدرش هم  «تَفاعَل »میشود  کنیم که ( می    ْ   ) آخرش را مجزوم

 نتایجی که از جدول می گیریم :

  تاس  ْ     و آخر فعل امر  ُ    و آخر فعل مضارع     َ  آخر فعل ماضی،اولین صیغه  رد -1

در  حرفی باشد که 4 که ماضیمی گیرد ، مگر این  َ    مضارع« اتین»همیشه حروف  -2

  می گیرد .   ُ   این صورت

  .  هتفگر   ُ  «   ی »می باشد یعنی  « علُفِیُ»  شمضارعحرفی است (  4ون )چ لَعَفْاَ

 گرفته .   ُ «   ی  »ی می باشد یعن«  لُعِّیُفَ»  شت ( مضارعحرفی اس 4) چون  لعَّفَ

 لُفاعِیُ :  می گیرد   ُ    شحرف مضارعبنابراین حرفی است (  4)ماضی و  لَفاعَ 

 می گیرد .     ََ     حروف اتین مضارعحرف داشته باشد ،  6یا  حرف 5 – حرف 3اگر ماضی 

 رُغفِتَسْیَ            رَغفَستَاِ           دُهَّشَتَیَ            دَهَّشَتَ                        بُذهَیَ             هبَذَ

امر با همان  زاید باشد ، در مضارع نمی آید ولی در " «أ»همزه "ل ماضی اوّدر اگر -3

 آمده و این همزه جزء  «أ»همزه با  این فعلها" لَفعَستَاِ – لَعَنفَاِ – لَعَفتَاِ -  لَفعَأَ "       . می آید حرکت 

 ولی در امر می آید.  مضارع حذف می شودتمام صیغه های در پس  حروف اصلی نیست

            مضارع              مضارع              مضارع  
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 . لعِتَفْاِ          لُعِتَفْیَ           ل عَتَفْاِ     ل فعِاَ        لفعِیُ             لَفعَاَ

  رُمُیَأ             رَمَدر مضارع حذف نمی شود: اَ باشدجزء حروف اصلی ، ل فعل ماضی اوّدر نکته: اگر همزه 

 .است  "اولین صیغه ماضی " بابهامالک و معیار در حروف زاید  -4

 "عالنفِاِ –عال فتِاِ –ل عُّفَتَ –ل فاعُتَ "بابهای  و حرف زاید1 " ةلفاعَمُ –فعیل تَ –فعال اِ "بنابراین بابهای  

 زاید پی می بریم( حروف تعداد ه) از ماضی شان بدارد. حرف زاید 3 "ستفعالاِ"و باب  حرف زاید 2

حرف بیشتر هستند  3ص است که مزید هستند چون از تمام فعلهای مزید مشخّ-5

  ( لْعِفْاَ – لُفعِد هستند ) یُافعال ظاهراً مجرّولی فعلهای مضارع و امر باب 

حرف باقی می ماند پس از کجا  3بعد از اینکه حرف اتین یا همزه امر را بر مید اریم  فعل 2 یعنی در این

گرفته است   ُ    ف اتینود ، در مضارع باب افعال همینکه می بینیم حرتشخیص بدهیم که مزید است یا مجرّ

« لُفعِیُ »دپسحرفی باش 4 ه ماضیکگرفت می  ُ  زید است چون حروف اتین مضارع وقتیمی فهمیم که م

 می باشد و نیازی به شمردن حروف ندارد . «  فعَلَاَ»مزید است و ماضی آن نیز 

می باشد ، به ما نشان میدهد که فعل مزید است و نیازی  « اَ » و در امر باب افعال همینکه همزه امر مفتوح

 است امر باب افعال است.  « اَ » ن ندارد تنها فعل امری که همزه اش مفتوحبه شمرد

 د(  )مزیرغفِستَاِ      )مجرد(س جلِاِ       )مزید افعال(لرسِاَ        )مجرد(رنظُاُ    چند فعل امر :

 عال استباشد حتماً مزید باب اف « اََ » اگر همزه امر ود است باشد حتماً مجرّ«  اُ » اگر همزه امر 

 مضارع

 

 مضارع

 

 مضارع امر امر

 

 مضارع
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پس  حرف ماند  3اگرد است یا مزید،همزه امررا کنارگذاشته ومی شمریم باشد یا مجرّ«  اِ » اگر همزه امر 

 ر غفِستَاِ مانند حرف مانده پس مزید است   3 بیش از اگر . همزه امر را کنار گذاشتهسجلِاِ مثل د استمجرّ

 .  می گیرد   ِ    آن و امرمضارع  در و   َ د  ماضی بابهای مزیعین الفعل در -6

و برای اینکه تشخیص دهیم آن شبیه هم می باشند  ماضی و امر مزید ی یغه هاصبعضی از  دلیلین هم به

 یمکنمی ل نگاه عین الفع فعل ماضی است یا امر به حرکت 

 مادِنهَاِ              ما     دَنهَاِ                نَذنقَاَ                نَذنقِاَ           دوا     ساعِ           دوا    عَسا

 از حرکت عین الفعل فهمیدیم که کدام ماضی و کدام امر است

 به دلیل اینکه هستند وماضی ت بنابراین اس (   َ   )اَنقَذنَ  نهَدَما،اِ ، ساعَدوا فعلهای عین الفعل در چون

   است پس اینها امر هستند (  ِ   ) مااِنهَدِ ، اَنقِذنَ،  دواساعِ عین الفعل  

         (است  َ توح)عین الفعل درماضی ومضارع وامرمفل،فعُّل و تَفاعُتَبابهای در :فقطۀتبصر

همیشه مفتوح است فقط از  ل هستند عین الفعل شانعُّفَل یا تَفاعُچون از باب تَ لنَکامَتَ – دواهَّشَتَ –ما هاجَتَ

 .مخاطب استامر است چون  فعل ماهاجَتَ  دانِالمجاهِ هاُیَّ: اَ امر است یا ماضی می فهمیم جمله

 د : نوزن دار  3 هر کدامد ثالثی مجرّو مضارع و امر یادمان نرود که ماضی  نکته:

 (  دَعُ)بَ لَعُفَ - 3        ( بَرِ) شَ لَعِفَ -2     (   بَهَ)ذَ لَعَفَ -1       وزنهای ماضی ثالثی مجرّد

 (رُشکُیَ) لُفعُیَ -3     ( سُجلِیَ)  یَفعِلُ - 2    ( بُذهَیَ) لُفعَیَ -1     ثالثی مجرّد عارضموزنهای   

 ر(شکُ)اُ لفعُاُ -3       س( جلِ)اِ لفعِاِ -2     ب(  ذهَ)اِ لفعَاِ -1          ثالثی مجرّد امروزنهای   

                                                                   ماضی انفعال                   ماضی افعال                    امرافعال                        امرمفاعله                          هماضی مفاعل      
 امرانفعال                                                                          
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 نیاز داریم .برای درست صرف کردن فعلهای مزید به جدول بابها و جدول صیغه ها 

 رمذکّ

 غایب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 وَهُ

 ماهُ

 مهُ

       َ 

 ا

 وا

 ُ          ی   

 انِ        ی   

 ونَ       ی   

 

 ثمؤنّ

 غایب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 یَهِ

 ماهُ

 نّهُ

 تْ

 تا

 نَ

 ُ          ت   

 انِ        ت   

 نَ         ی   

 

 رمذکّ

 مخاطب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 نتَاَ

 مانتُاَ

 منتُاَ

 تَ

 ماتُ

 متُ

     ُ         ت   

 انِ        ت   

 ونَ       ت

-ْ 

 ا

 وا

 ثمؤّ

 مخاطب

 مفرد

 یمثنّ

 جمع

 نتِاَ

 مانتُاَ

 نّنتُاَ

 تِ

 ماتُ

 نّتُ

 ینَ       ت   

 انِ        ت   

 نَ        ت   

 ی

 ا

 نَ

 ممتکلّ
 هوحد

 الغیر عَمَ

 انَاَ

 حنُنَ

 تُ

 نا

 ُ         أ   

 ُ        ن     
 

 عالئم فعل امر عالئم فعل مضارع عالئم فعل ماضی صلضمیر منف  
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 میکنیم که  را پیدا « مفاعلة »ابتدا از جدول بابها ، ماضی    مفاعلة (من باب « سفر ») ماضی  ....... حنُنَ

فعل  رد حنُعالمت نَ و بعد از جدول صیغه ها ، رَسافَسفر را بر وزن فاعل برده می شود « لَفاعَ»می شود  

 میشود  «رناسافَ»حیح صمی باشد و جواب « نا»ماضی را پیدا میکنیم که 

 کهرا پیدا کرده « افتعال»ا از جدول بابها ، مضارع ابتد   ( افتعالمن باب « کسب»....... ) مضارع  انتِ

ل و آخر ها ، عالمت اوّ و بعد از جدول صیغه  بُسِکتَیَرده کسب را بر وزن آن ب میشود سپس «لُعِفتَیَ»

 می باشد  َ"بینسِکتَتَ "( و جواب کامل  ینَ ت  کرده ) پیدادر فعل مضارع را « انتِ»

 فَعِّل ،یل می شودعاز جدول بابها ، امر باب تف .من باب تفعیل (« علم »امر )  .... الهندسهَ...... لمیذاتُها التّتُیّاَ

ث مخاطب نّؤ، عالمت امر برای صیغه جمع م صیغه هاد و از جدول می باش« مْلِّعَ»فَعِّل ، و علم بر وزن 

 می باشد .«  منَلِّعَ» فعل صحیح  بنابرایناست « نَ»

 ♣مصدر فعلهای زیر را بنویسید  ♣

را از آخر فعل برداشته و « نا»مصدر را می نویسیم به این صورت که ، کنا : با کمک از جدول بابها شارََ -1

است . پس حروف اصلی  هلفاعَمی فهمیم باب آن مُبابها جدول باقی می ماند و از  لعَاک بر وزن فشارَ

 کةشارَکه می شود مُ، برده  ةلفاعَشرک را بر وزن مُ

باقی می ماند و از جدول بابها می فهمیم که باب  لُنازع بر وزن یتفاعَرا برداشته ، یَتَ "ون "یَتَنازَعون   -2 

 ع .ازُنتَل می شود بر وزن تفاعُ« نزع»ی است . حروف اصل« ل تفاعُ»آن 

  قاعدهاست یعنی وزن و« سماعی»در ثالثی مجرد امر و مصدر -مضارع -نکته:ماضی
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 . مثالً  حفظ کنیم و چه کلمه ای را به کار برده اندها ی ندارد و باید ببینیم عربخاصّ 

 مصدر         امر         مضارع         ماضی         

 خُروج         اُخرُج         یَخرُجُ         خَرَجَ         

   کِتابة          اُکتُب         یَکتُبُ             کَتَبَ         

 

در این دو مثال با اینکه حرکت عین الفعل در ماضی و مضارع و امرشان یکی است ولی وزن مصدرشان با 

 ه نشده استی ساختهم فرق دارد بنابراین طبق قاعده خاصّ

است یعنی وزن و « قیاسی»امر و مصدر در ثالثی مزید  -مضارع -ماضینکته دیگر: 

 ۃ   ة     مثالً صی داردمشخّعالمت خاصّ و 

 فعال                   اِ ←فعال را بخواهند به این صورت می نویسیم      خرج هر ریشه ای را بدهند و باب اِ

 مصدر         امر            مضارع          ماضی          

 اِفعال         اَفعِل            یُفعِلُ          اَفعَلَ          

 اِخراج         اَخرِج            یُخرِجُ          اَخرَجَ          
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 مارینتّال                                                        

 :  هبابَ وَ زیدَالمَ وَ دَجرّن المُیِّعَ-1

    اُحدِقُ                      حدِقْاِ                اَحدِقْ          اَحدِقُ

 منَتَراکَ                          نُحِمتَنَ                 اُرکضوا        رانِتَستُ

  نّناحَتَ             یَقِنوا             اَحدَقَ      لّون زِتَ

 تُُحافِظنَ             ستُمأرَ             اَرجُمُ      التَستَطْرِقْ

 د                                    اِستَشیرا                                یُحیطونَتُجَوِّ                               تُبارک

 

 :  دولَالجَ لْکمِاَ-2

 مستقبل نهی مصدر امر مضارع ماضی

 ----- بْلِنقَال تَ ----- ----- ---- -----

 ----- ----- ----- ----- ----- کا لَمتُم

 ----- ----- ----- شَوِّقی ----- -----

 ----- ----- ----- ----- ونَثتَتَحَدَّ -----

 ----- ----- ----- تَصاعَدا ----- -----

 ----- ----- ----- ----- خلِصُتُ -----

 سَتَحمِالن      ----- ----- ----- ----- -----

 ----- ----- ----- ----- ----- رتِاِسْتَعمَ
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 : باًناسِعالً مُب فِتُکاُ-3

 عال ( فتِمن باب اِ« کسب »...... الرّزقَ الحَاللَ . ) مضارع .......ما اَنتُ-

 (فعال من باب اِ« حسن » ... اِلی المَساکین )ماضی .....َانا ..........-

 فعیل ( من باب تَ« کرم ». الضّیوفِ ) مضارع ......هما ...........-

 فعال ( ستِمن باب اِ« خرج » ...... الحَدید ) امر ..اَیُّها العُمّال ........-

 ل (فاعُمن باب تَ« فخر »... ) ماضی .....الجاِهلوَن ............-

 فعّل ( من باب تَ« حمل ») امر .. الصُّعوبة ..الُمجتهدُة ...........اَیَُّتها -

 فعال(من باب اِ «مخط») امر  همَ. السّ....امیان  ............ها الرّایّ-

 ل(فعُّمن باب تَ« کلم») ماضی منفی   اسِالنّ عَمَ  ةٍلظَغَ..ب  ..............اهلل بادَعِیا-

 عیل(فمن باب تَ« سمع»)نهی  اسِ........ فی النّ..........لمیذاتُالتّ -

  میرَر الضّاذکُ وَ مرَاالَ ن الماضی وَیِّعَ-4

    ا )          ( ث.... باحَ......                    (           عوا )    مَجتَ........... اِ                    (     )       دنَمدِاَ........... 

 ........... قَدِّمنا )         (                         (         )     ........ اَستقبَلُ...                     )          ( لوامایَتَ......... 

 . تَوَهّمتُنّ )       (.........                         (   ذِّبی  )         ...........  کَ                    )          (  نفَجَرتُماِ ........

 فعالِه االَهذِلِ مرَاالَ وَ عَارِضب المُاُکتُ -5

 غَرَستُنَّ                              اِقتَرَحتُم 

 نَزِّعونَتُ                              سابَقتَ 

 تَستَرضِعانِ                     تُخلِقینَ

            مضارع  
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 : راغَل الفَکمِاَ-6

 مصدر یا باب الفعل ةیغص نوع الفعل فعل

    ما شَوّقتُما

    تظاهَرُاَ

    قاتِلوا

    یَنتَشِراال

    اَفرَطنا

    اِستَفسِری

    نَوِّّرنَ

    اِنتَظَرا 

 

 ب ما طُلِبَاُکتُ-7

 « رِزق »م مع الغیر مضارع متکلّ                    « تَرَحُّم »لغائبینَ ماضی لِ

 « جباراِ » اطَبةلِلمُخ ماضی                    « تَفاهُم » لمخاطبینَامر لِ

 « فاعدِ »ب لمخاطَامر لِ                   «  ختراعاِ »وحده  ممضارع للمتکل

 « ةکتاب »لغائبات  نهی لِ                   «  رةذکِتَ » ینِتَلغائبَمستقبل لِ

 « حرانشِاِ »لمخاطبات امر لِ                            « نقاعستِاِ »ینِبَلمخاطَماضی منفی لِ

 مضارع منفی                                                                        نهی
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 ل )حرکت گذاری حرف آخر با توجه به نقش(کّشَ -8

  المکانلی هذه ها  اِهلاَ نْمِ  تْذَبَنتَاِ ریم مَ

 هذا قبلن مِ شرلبَلِ  لدالخُلنا عما جَ حنُنَ

 کفور  ان خوّ کلّ  حبّیُال وا و هوَعن الذین آمن دافعیُنا بّرَ

 ه حیاتالعالمِ فی  مُدُنو شاهَدَ  بالدالی  شخص سافَر

 عراب: ) نقش کلمه(الِلِ-9

 الکافرینَ القومَ ئتِن اِاَ موسیک ربّ نادی

 خاضعونهم لها اعنا قُو  ةًآی  السماءعلیهم من  لُزّنَنُ

  مونَلالیعَ همْو  لعبٌ وَ لهوٌ الدنیا ةالحیو هذه

 عَیِّن الصّحیحَ-11

 جُخرُنَ -د              لُ     دخِیُ -ج                    قامَاَ -ب                    لَدخَاَ -الف:            دٌجرّمُ عل فِ اَیّ-

 القیاسی من االفعالِ زن وَ یّاَ -

 نَصبرُ -د                               ونَدّمُیَ -ج                         منَرِحتَیَ -ب                          رنَذکُیَ -الف

  فق رِها بِلْعامِک و بنتَ مْکرِاَ                    طّبخَ یهِلَاِ شیرَفیما اُ علِالفِ وعُنَ وَما هُ -

 ةامر مفاعل -فعال ضی اِما -ب                                         مفاعلةماضی   -فعالامر اِ -الف  

 مفاعلةامر  -فعال مضارع اِ -د                                            مفاعلة -فعال امر من باب اِ -ج

 ما اَحسَن صَوتَكَ فَانز ل لِاَسمَعَهُ مِن قَریبٍ ایّها الدّیكُ      :   عَی ّن نَوعَ االَفعال  فی العِبارَة عَلَی التّرتیب   -

 مزید -مجرّد -اِفعال -مجرّد        د -مزید -مزید -اِفعال        ج -اِفعال -اِفعال -مجرّد        ب -مجرّد -اِفعال -الف
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 درس چهارم و پنجم : جامد و مشتقّ                            

  تابکِ –ل جُ: رَ اسمی است که ریشه فعلی ندارد یعنی از فعل ساخته نمی شود:  جامد

 ر سافِمُ –کتوب مَ اسمی است که ریشه فعلی دارد یعنی از فعل ساخته می شود ::  شتقّم

  ةمبالغ ةصیغ – ةمشبهصفت  –اسم مفعول  –تمام اسم ها جامدند به غیر از اسم فاعل 

   . آلت سماو  اسم زمان –اسم مکان  –اسم تفضیل 

 ابراین جامد و مشتقّ از تقسیمات اسم هستند، بنهستند یعنی از فعل ساخته شده اند قّتمش ،این هشت اسم

داللت می کند و از فعل یا پدید آورنده حالت اسمی است که بر کننده کار  :اسم فاعل  -1

 رشود : نَصَرَ          ناصِساخته می :«فاعِل»د بر وزن ثالثی مجرّ

را جذف کرده و  "ف اتینوحر"و از ثالثی مزید به این صورت ساخته می شود : از اول مضارع 

 جخرِستَمُ ← جَخرَستَاِ  .می گذاریم  ِ   می آوریم و عین الفعل آن را{  مُ } بجای آن

                                    *       *        *        *       *      *       * 

د بر مجرّند و از فعل ثالثی کاسمی است که بر انجام شده کار داللت می  : اسم مفعول -2

 نصور        مَ ← رَصَنَ .ساخته می شود«  فعولمَ »وزن 

 :  از اول مضارع حروف اتین را حذف کرده و بجایبه این صورت می سازیم و از ثالثی مزید 

 جخرَستَمُ ← جَخرَستَاِ .دهیممی   را می آوریم و عین الفعل آن { مُ } نآ

 مزید است که  شود غالباً اسم مشتقّزاید شروع «  مُ» : هر کلمه ای که با مهمّ
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 مُحَمَّد  -: مُجتَهِد است یا اسم فاعل و یا اسم مفعول  شه به عین الفعلبا توجّ

  بلکه حرف زائد است        ر این دو کلمه از حروف اصلی نیستد « مُ » 

 د پس اسم مفعول مزید استدارَ    عین الفعلش مُحمَّدو   مزید دارد پس اسم فاعل   ِ  عین الفعلش مُجتَهِد

          *         *        *       *        *         *       *        * 

ت می کند لاسمی است که بر برتری صفت در فردی نسبت به دیگری دال :اسم تفضیل  -3

 .  می آید «'یلعفُ »ث بر وزن نّؤدر مو   «لفعَاَ »ر بر وزن در مذکّ

 ر          صغَاسم تفضیل مذکر : اَ                   

 غیر         صَ                      

 'یغراسم تفضیل مونث : صُ                                                

میتوانیم اسم تفضیل  عَلمَاز فعلهائی ساخته میشود که قابل نقصان و زیادت باشد مثالً از  اسم تفضیلمهمّ: 

   چون ذَهَبَ قابل زیادت نیست. نمیتوانیم بگوئیم) اَذهَب=رونده تر( ذَهبَاَعلَم=داناتر( ولی از بسازیم ) 

ثالثی مجرّد به صورت باال ساخته میشود ولی آن را از ثالثی مزید به این  اسم تفضیل از: بیشتر بدانیم

مصدر آن فعل مزید را به صورت « دّ اَکثَر، اَکبَر، اَکمَل، اَشَ» گونه میسازیم، بعد از اسم تفضیل هائی مثل

 . شودیم اَکمَل اِکتِشافاًنمیشود بلکه  اَکشَفچون ثالثی مزید است  اِکتَشَفَ اسم تفضیلمی آوریم.منصوب 

       **       *       *        *       * 

 ند ت میکلکار دالانجام است که بر مکان  یاسم :اسم مکان -4 

              ةحفظمَ –س جلِمَ –ب ذهَ. مَمیآید « ةلَفعمَ –ل فعِمَ -لفعَمَ » د بر وزنو در ثالثی مجرّ

 مَکاتِب ←می آید. مَکتَب   "مَفاعِل"  جمع اسم مکان بر وزن
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 را حذف  اتینل مضارع اسم مکان در ثالثی مزید همچون اسم مفعول ساخته می شود یعنی از اوّ

 اِجتَمَعَ          مُجتَمَع می دهیم.  َ    الفعل رامی گذاریم و عین  { مُ } شکرده و به جای

ث بودن داللت نمی کند بلکه بر نّؤ) اسم مکان ( بر تأنیت و م «مَفعلة  »در وزن  « ۀ  ۃ »تای گرد ::  نکته

عد کرده و برایش قوا  را مؤنّث مجازی محسوب« مَفعَلة  » این وجود ولی با و زیاد بودن داللت دارد ةمبالغ

 الواسِعَة طّةحَالمَهذه   آورده می شود . مؤنّث

                          *       *       *    *      *            **       

  ت می کندلکار دالانجام اسمی است که بر زمان  :اسم زمان -5

 بغرِمَ -مَطلَعمی آید : «  لفعِمَ –ل فعَمَ »د بر وزنو در ثالثی مجرّ

 قشارِق            مَشرِمَ . می آید "لفاعِمَ" بر وزنن اسم زماجمع 

را حذف  اتینل مضارع از اوّ ) ساخته می شود اسم مفعول همچون ثالثی مزیدنیز ازاسم زمان 

 مُکتَشَف         (.  اِکتَشَفَ  می دهیم  َ   می گذاریم و عین الفعل را  { مُ } شکرده و به جای

قید جمله می فهمیم که اسم مکان  ازو هر دو بر یک وزن می آیند  زماناسم  مکان واسم : مهمّ

 [می باشند هُنا و اَآلن، مای تشخیصراهن] الماءِ بُشرَمَ اآلنَ.  الماءِ بُشرَمَنا هُ .م زماناساست یا 

 

 شمی آید که عین  الفعل مضارع «فعَلمَ »بر وزن وقتی د اسم مکان و زمان مجرّ : نکته

                             داشته باشد.  « ُ     » و یا ضمّه « َ     »فتحه

 مَذهَب ) مَفعَل (                 ب تَب ) مَفعَل(             یَذهَمَک                 یَکتُب

                                  زمان اسم      اسم مکان                                                                          و زمان مکانقید      

 اسم مکان

 

 اسم زمان

 اسم مکان

 

 اسم زمان

                                   و زمان مکانقید      
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 . داشته باشد «   ِ   »عش کسره می آید که عین الفعل مضار « مَفعِل »و وقتی بر وزن 

 (مَجلِس ) مَفعِل                   سجلِیَ

  «مَفعِل »بر وزن بر خالف قاعده زمانشان اسم مکان و  «یَسجُد  –یَغرُب  –یَشرُق » : سه فعل  استثناء

                        مَغرِب ،مَشرِق  ،مَسجِد   ( دننمی آی «مَفعَل »بر وزن  است  «ُ    »با وجود اینکه عین الفعلشان ضمّه  ) آیدمی

                     *         *          *        *         *        * 

وزنهای  و طور بسیار داللت می کند هاسمی است که بر دارنده صفت ب : ةمبالغ ةصیغ -6

  عولفَ –لةاعّفَ –ال عّفَ: وزنهای آن عبارتست از که معروفترین دارد  یمختلف

آمرزنده  بسیار =فور غَ   بسیار توبه پذیر  =اب وّمی شود : تَ ترجمه« ، خیلییاربس »با قید  ةمبالغ ةصیغ

  «عیلفَ –عالن فَ –فعال مِ –یل عّفِ –فعیل مِ »عبارتست از  ةمبالغ ةدیگر صیغوزنهای 

 «حیم رَ –حمان رَ –فضال مِ –یق دّصِ –سکین مِمانند : 

  ث ، یکسان می آید نّؤر و مبرای مذکّ« ه قرین»با وجود  ةمبالغ ةمعموالً صیغ: بیشتر بدانیم

جمله ودر هر د« عجوز»وجود دارد،  "اُمّ ،اَب  "یعنیچون در این جمله ها قرینه  [ی عجوزمّاُ -بی عجوزاَ] 

 ث نّؤبه لفظ م، ثنّؤو برای مر به لفظ مذکّ ،ربرای مذکّ صیغة مبالغةنباشد ای اگر قرینه ولی  ر آمدهمذکّ

 [پیر زن را دیدم= رَأُُیتُ العجوزةَ ،  پیر مرد را دیدم  =العجوزَ رَأُُیتُ ] .می آید

و  ةمبالغث بودن داللت نمی کند بلکه برنّؤبر تأنیت و م فَعّالة )مبالغة (در وزن  « ۀ  ۃ » تای گرد: بدانیم

                                                        ریم علّامة          م ،علی علّامة  .ث بکار می ورد نّؤر و هم برای مهم برای مذکّ فعّالةپس  زیاد بودن داللت دارد

                       *       *        *        *       *        *         *        * 

 اسم مکان

 

 اسم زمان
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 دارد و وزنهای مختلفیو درونی داللت میکند  تثاب صفتیاسمی است که بر:ةهصفت مشبّ-7

  ءعالفَ -لفعَاَ -لعْفَ -عالنفَ -لعِفَ -عیلفَ : عبارتست ازها آنمعروفترین  که

 ضراءخَ -ضرخاَ -هل سَ -طشان عَ -ن شِخَ -ریم کَمانند : 

ات دیگر از فعل الزم ساخته می شود، هر اسمی که صفت باشد و بر وزن مشتقّ ة فقطهصفت مشبّ: مهمّ

  )فَعال( بانجَ ، )فَیعِل( دیّسَ ، )فَعَل( نسَحَ ، عال()فُ جاعبگوئیم :  شُ ةهمیتوانیم به آن صفت مشبّ نباشد 

معنای وصفی ندارد یعنی صفت  چون یستن ةهولی صفت مشبّ است ی فوقوزنهاهموزن اسمی گاهی *

 چون معنای وصفی ندارد صفت مشبّهة نیست  است« فَعیل» [ باوجود اینکه بروزن بهار بیع =رَ]* نیست

 «داشتن معنای وصفی است»بودن اسم  ةهترین شرط برای صفت مشبّ مهمّ

 . است و یا اسم تفضیل ةهیا صفت مشبّ «لفعَاَ» : وزن  نکته

      وداءسَ -دسوَد. اَشومی« عالءفَ »آن  ثنّؤمو است ةهصفت مشبّ ت کندلیا رنگ دال صعیب و نقبر «لفعَاَ »اگر

  می باشد .« 'یلعفُ »ث آن نیز نّؤاسم تفضیل است  و م« ل فعَاَ »ودر غیر این صورت 

 ت نمی کند اسم تفضیل است .لو رنگ دال صچون بر عیب و نق  ['یمظعُ –م عظَاَ] 

 ● دنباش ةهصفت مشبّدندمیتواننت کنلدرونی دالو تصفت ثابرباسم فاعل واسم مفعول اگر●

 ( ةهمشبّ ) اسم مفعول و صفت =پسندیدهحمودمَ  (  ةهشبّاسم فاعل و صفت م )طاهِر ، مُعتَدِل  

 ةههستند و یا صفت مشبّ ةمبالغ ةصیغیا « لعِفَ –عول فَ –عیل فَ »وزنهای 

  هستند ةمبالغ ةصیغ ی ساخته شوند از فعل متعدّاسم فاعل مترادف خود داشته باشند ویا  این وزنها،اگر 
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 هستند [ صیغة مبالغة] غَفور ، رَحیم ، فَطِن ن ن = فاطِطِفَ م   حیم = راحِرَ   رغافِ =فور غَمانند : 

  ندسته ةهمشبّ د صفتنزم ساخته شود و یا از فعل الندف خود نداشته باشو اگر اسم فاعل مترا

 هستند چون با اسم فاعلشان مترادف نیستند[مشبّهة صَدیق و رَسول ]ل سِ را ≠رسول صادق    ≠صدیق 

صفت « لعِعیل ، فَفَ » وزنهای هب طبق کتاب  از این جهت ذکر نشده استلب درکتاب ا: چون این مطه توجّ

 گفته می شود ةمبالغ ةصیغ« عول فَ »و به وزن ةهمشبّ

                       *        *          *        *        *        * 

«  ةمِفعَلَ مَفعَل، مِفعال، »و بر وزنهاید ابزار کار داللت کن راسمی است که ب:اسم آلت-8

                      چکش=  ةقَطرَمِ ، قیچی= قراض مِ،  نسوها= د برَمِ. مانند: می آید

                       *        *          *        *        *        * 

  ♣ فوائد ♣

ادغام  وزنش ، بهتر است آنرا فکّ پیدا کردن، برای هرگاه حرفی تشدید داشته باشد●

  یعنی حرف مشدّد را دوبار بنویسیم کنیم 

 است لعِااسم ف پس مشتقّ واست  ل بر وزن فاعِ شد که فهمیدیم  ضالِل، ادغام فکّبعداز: لّضا

 است اسم تفضیل  است پس مشتقّ ول فعَبر وزن اَکه فهمیدیم  شد اَحقَق ادغام، فکّبعداز:قّحَاَ

 است داسم فاعل مزی است پس مشتقّ ول فعِبر وزن مُ که فهمیدیم شد ضرِرمُادغام، فکّبعداز:رّضِمُ

مفتوح یا ما قبل  «ی  –و  » به این صورت که آیدبدست می «ی »ءیا ،« و »واواز ف لا ●●

 «و» ده چون حرف قبل از واوبو« اَعلَو»در اصل  'یاَعل ]    .شودمی « ا - ٰى» الف  تبدیل به مفتوح 

)اَعلَو( اسم  'یاَعلریم ی تبدیل واو به الف صورت می گیرد پس نتیجه میگییعن قلبشته بنابراین دا «َ-» فتحه
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یعنی تبدیل یاء  قلبپس داشته  «َ-» فتحه «ی»بوده و چون یاء  ریَطمَ در اصل  راطمَ]   تفضیل مذکّر است[   

    است[    مکان)مَطیَر( اسم  مَطاربه الف صورت می گیرد و نتیجه میگیریم 

مکان و  عول مزید واسمدر اسم مفباشد، «ی -و »اگر سوم ریشهحرف دوم یا●●●

  دارد       «َ-»چون خودشان یاحرف قبلشان فتحه  تبدیل میشود« ٰى - ا »الفبه د زمان مزی
                            'یصَلّمُ ←ی لَّصَمُ                            'یدعَستَمُ ←و دعَستَمُ                        مُجیب ←  مُجوَب

        می شود « ي »یاءر تبدیل به واو مکسور یا ما قبل مکسو ●●●●

  یدعِستَمُ ←و دعِستَمُ           ی    راضِ ←و راضِ             میعاد  ←وعاد مِ            ریدمُ ←مُروِد 

 نیر: مُ باشد ، اسم فاعل است « ي »یاءمزید  مشتقّ بنابراین اگر حرف دوم یا سوم ریشه در

اسم مفعول نتیجه می گیریم که د باش « ا –ٰى » الف مزید مشتقّسوم ریشه در حرف دوم یااگرو 

  جابستَمُ - 'یبّمُر زمان است: مکان واسم یا 

 .  تبدیل میشود همزهبه  «الف  »بعد از  «ی»یاء  «و » واو ●●●●●

 عفاءاِستِ ←اِستِعفاو                            مقائِ ←م قاوِ                خفاء             اِ ←خفای اِ

 اجتماع همزه و الف استو یاهمزه ول کلمه یا اجتماع داوّدر  «آ»یالف مدّ ●●●●●●

 ل ( فعَر بر وزن اَ) اسم تفضیل مذکّدبه وجود آم «آ» بوده که از اجتماع دوهمزه الف مدّی أءخَردر اصل ،  رآخَ

  ( ) اسم فاعل بر وزن فاعِلد به وجود آم «آ»اجتماع الف وهمزه الف مدّی بوده که از ءاخِردر اصل،  آخِر

 نوشته می شود «ا »به صورت الف طویل  « ٰى» الف مقصورگاهی  ●●●●●●● 

 نیادُ ← 'ییندُ:  می شودبا الف طویل نوشته  کهاست   'یث بر وزن فُعلنّؤاسم تفضیل م  نیادُمانند :  
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 هستنداسم ،اتات از عالئم اسم استفاده می شود چون مشتقّبرای صرف مشتقّ بدانیم:

و در مفرد مؤنّث  عالمت خاصّی نداردطب و چه متکلّم باشند در مفرد مذکّر بنابراین چه غائب و چه مخا

و در جمع مذکّر «  تانِ ، تَینِ »و در مثنّی مؤنّث از  « انِ ، ینِ »و در مثنّی مذکّر از  « ۀ  ۃ »از تای گرد 

 می کنیماستفاده «  ات » و در جمع مؤنّث از « ونَ ، ینَ »از 

 رمذکّ

 ---مفرد : 

 ینِ  – مثنی : انِ

 ینَ – جمع : و نَ

 ثنّؤم

 ۀ  ۃمفرد :

 تین –مثنی : تان 

 جمع : ا ت
 «  نصر » صرف اسم فاعل  

 ناصرات  – ر تانِناصِ – ةرناصِ ث :نّؤم                       ناصرونَ –ران ناصِ –ر ر : ناصِمذکّ  

                 «   عظیم » صرف اسم تفضیل 

 یاتظمَعُ –یان ظمَعُ – 'یظمث : عُنّؤم        نَ                موعظَاَ –مان عظَاَ –م عظَر : اَمذکّ 

و  « ٰى» الف مقصورنیست بلکه برخی اسمها با  « ۀ  ۃ » تای گردعالمت مفرد مؤنّث فقط  :بدانیم

 مؤنّث مؤنّث مؤنّث   زَهراء  اَزهَر                      'یعُظم              اَعظَم. مؤنّث میشوند « اء »الف ممدوداسمها با  برخی
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  اوزان مشتق

 ثالثی مزید ثالثی مجرّد 

 (مُفَعِّل، مُفتَعِل، مُنفَعِل )....  ِ  ... .... مُ فاعِل اسم فاعل

 (، مُتَفاعَل، مُتَفعَّللفعَّمُ)....   َ.......     مُ مَفعول اسم مفعول

 (مُستَفعَل،مُفاعَل،مُفعَل).... َ    ........ مُ مَفعلَة –مَفعِل  –ل مَفعَ اسم مکان و زمان

  'یفُعل -اَفعَل اسم تفضیل

  مِفعَلَة -مِفعال -مِفعَل اسم آلت

،فِعّیل،فَعِل فَعّالة،فَعّال،فَعول صیغة مبالغة

، مِفعال،مِفعیل،فَعیل،فَیعول

 فاعِلةفُعّول،

 

 (فَیعَل، 'یعل)فَفَعیل،فَعِل،فَعالن صفت مشبّهة

،فَعَل، (فَعالء)فُعال،فَیعِل،اَفعَل

 فِعل،فَعال،فُعُل('یلفُع)فُعل،فُعالن
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  ةطاغِیَ -حسُبّو -قَیّوم -رَحیم -مِسکین -مِفضال -فَطِن -قِدّ یس -ةعَلّام  -تَوّاب - : غَفورةمبالغ ةصیغ

  -حُرّ -بَطَل - خضَر)خَضراء(اَ -سَیِّد - شُجاع –حَیدَر  -( عَطشی) عَطشان -خَشِن -: شَریفةهمشبّ صفت

  جَبان -بِکر -کُفُو -)عُریی( -عُریان

                     *        *          *        *        *        * 

 عراباِ -2          تحلیل صرفی       -1          نظر بررسی می کنیم :  2کلمه را از 

 ردن نقش کلمه در جمله . : همان ترکیب است یعنی بیان کاعراب 

 تاکنون این نقشها را خوانده ایم : 

 الیه  مضافٌ  ، مجرور به جرف جرّ     به       مفعولٌ      فاعل        ،خبر  ،مبتدا  

 

 تحلیل صرفی : همان تجزیه است یعنی بیان کردن خصوصیات فردی کلمه

 .  خود را دارد هر کلمه ای تحلیل خاصّ

 

 تحلیل

  فیصر

 فعل

نا عَذابٌ الیمُ متعدّیَ : فعل ، ماضی ، لِلغائبینَ ، ثالثی مزید)اِفتِعال(، اولئکَ اِتّخَذوا الشّیاطینَ اَولیاءَ

  ، مضارع ، لِلمُتَکلّم مَعَ الغیر، ثالثی مجرّد، الزم بِما کُنّا نَفسُقُ : فعل

 مجرور                                منصوب                                           مرفوع                                          

 فعل 

 و ... ( -ی نف -نهی  –امر  –مضارع  –نوع فعل ) ماضی 

 صیغه فعل -2

 (هبابُ ) ثالثی مزید –د ثالثی مجرّ-3

 ی متعدّ –الزم  -4
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 تحلیل 

 صرفی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اسم

 

 : اسم ، جمع ، مذکّر، جامد الشّیاطین

 ( مُشبّهةاَلیم : اسم ، مفرد ، مذکّر ، مُشتقّ ) صفت 

 اِنجِمادات : اسم ، جمع ، مؤنّث ، جامد و مصدر

 :تمام مصدرها چه جامد و چه مُشتَقّ ، جامد هستند  نکته

 

 مبنیّ - عامل جرّ –مِن: حرف                                                      تحلیل

 حرف

 

  را بعداً میخوانیم بدانیم: تمام حروف مبنیّ هستند ولی بر چی مبنیّ هستند
 در تحلیل فعل، اسم،حرف قبل از ذکرموارد گفته شده،فعل،اسم،و حرف بودن آن مشخّص شود    

 .عامل هستند که از تمام حروف فعالً حروف جارّ و الی نهی را خواندیم

 را مجزوم میسازدبعدیش فعل و و الی نهی عامل جزم است چون اسم بعدیش را مجرور میکندل جرّهستندحروف جارّ،عام

 فعل

 جمع( –ي مثنّ -عدد )مفرد -1

 ث(نّمؤ -جنس )مذكر  -2

 (ّ)نوع مشتق  مشتقّ –جامد -3

 

 حرف

 غیر عامل –ل امع -1

 مبنيّ -2
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 مارینالتّ                                                   

 : ما ُطِلبَ منِکَاُطلُب  - 1

                                دنی                                                     ع      خادَ

 

 سابکتِ اِ                                                                تربیة 

 

 یَنظُر                                              نَزل

 

 اعل (          یُثبِتُ ) اسم ف                  مُستخَرِج ) اسم مکان (          

 مبالغة(             ةصیغغافِر )                 (ةلمفردلِ ةهمشبّ)صفت  اَطوَل

 جابَ ) اسم فاعل ( للجمع المذکر تَاس                    حَمد )اسم مفعول (       

 واظبَ )اسم فاعل(          بار د )اسم آلت( 

 ( ةمبالغ ةیَرزُق )صیغ               انفَجَرَ )اسم مفعول للجمع المؤنث( 

 )اسم مکان(  نار                 )صفت مشبهه(  صفور

 طرق )اسم آلت (                  یتوب )اسم فاعل( 

 أوی )اسم زمان(                  ضلّ )اسم تفضیل مذکر(

 ماد )اسم مکان(انجِ                 مرّ )صفت مشبهه(

 اسم فاعل

 مفعولاسم 

 فاعلاسم 

 مفعولاسم 

 فاعلاسم 

 مفعولاسم 

 فاعلاسم 

 تفضیل مذکّراسم 

 تفضیل مؤنّثاسم 

 مفعولاسم 

 فاعلاسم 
 زماناسم 

 مکان اسم 
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 :  قّشتَلمُا وَ دَن الجامِیّعَ -2

  ضوانرِ                           دّشَاَ                       ولود  مَ                 بن   اِ                     سانلِ

  اءزّعِاَ                      لواح    اَ                       ل   بَجَ              م    نعِمُ                    مُرکَّب

 مُجدّون                    بیل       سَ                       عماق اَ                   دالّ     تجسُّم               

 سِجّیل   مَفَرّ                                                رةحاوَمُ                  بانی      علوم               

 :  قّشتَلمُا وعَن نَیّعَ-3

 داء  هَشُ                        ح  رِفَ                           لیّوَ              ل  حفِمَ                      ر آخَ

 ن ساکِمَ                جهوالت   مَ                        قام   مَ                دود وَ                     اَخضَر

 ق   وافِمُ  بَیضاء                         حَسَن                                       باغیة                     بّحِمُ 

 وراء حَ  الشی                    تَمُ                          ضاةقُ                 لیاعُ     عَبد                   

 :عراب الِلِ -4

 االّ هُوَ هاعلَمُمواتِ واالرضِ ال یَالسّ قالیدُمَ هُلَ

  نهارُاالَها حتِن تَمِی جرِتَ اتٍنّجَناتِ ؤمِالمُ وَ نینَؤمِالمُ اهللُ دَعَوَ

 ةًهَلِآن دونِهِ اتَّخَذوا مِ ناـقومُ هؤالء

  الحَقّ یعَن هُمـلوبَقُ اهللُ صَرَفَ

 :شکِّل  -5

 روراًولِ غُالقَ فخرُزُ عضبَی لَهم اِبَعضی وحِیُ
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 رینَلکافِت لِدَّأعِ جارةالحِوَ اسالنّها قودوَ

        بینَذِّکَلمُلِ حَرّاً دّشَاَنّم هَجَ نار

 لوهُعجِستَال تَفَ اهلل مراَی اَتَ

  خطاءَح االَحِّصَ-6

 فصیلَالتّبِ ن العلومِعَ ثَالیتحدّ و هذه کتابً ةالیومیّ ناحیاتُلِ دستور  القرانَ

 خالصٌو اِ دٍّها بجِشدُرو تَُ هنَوالدُاَ ینَربّتُ هاتَامّالُ

 جاالتِالمَ میع فی جَ بٌتُکُ فتْلّاَ  ماتُالمسلِ العلماءُ

 رفیّحلیل الصّلتّلِ-7

         دُرشِتُ                                                       :ماءلَالعُ

 هذه                         خالص:                            اِ

 نّهُ                                                      :ثُدَّحَتَیَ

 جاالتالمَ    :                                                     ینَربّتُ

 چه نوع کلمه ای است»ر وُّطَتَ-8

 شتقّاسم مُ -د                   ةلغائبَلِفعل مضارع  -ج      فعل                -ب      اسم جامد             –الف 

 تِهمدَّن عِمِ مُّهَم اَهُتَجاعَشُ وَ یش الجَ ةَطاعَ ّنم اَعلَاِ                  ةبارِفی العِ اًشتقّمُ سماًاِ مْکَ-

 دواحِ -د                               ین   ثنَاِ  -ج                    ةالثَثَ -ب                        ةعَربَاَ -الف
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 دٌجامِ سمٌاِ فیهِ یسَن مالَیَّعَ-

 ْ         هینِالمَ افِلّالحَ لیسَجَْ نکُالتَ -ب                                          هذا الماءَ التشربْ -لفا

  ة دّالشِّ نی فیدونَساعِدقائی یُصِاَ -د                              یتِالبَ نَمِ  حاًرِفَ البُالطّ عَجَرَ -ج

 

 کدام کلمه جامد است -11

 طبوخمَ -د                   خ      بْطَ -ج                     خ      طبَمَ -ب  اخ                       بّطَ -الف

 

 سروراتٌمَ نّهُ وَ ةٌفَسِاَ یقاتیصدَ ندَعِ رتُضَحَ»         ةبارَفی العِ تقاًشّمُ مْکَ -12

 ثنانِاِ -د                          ع   ربَاَ -ج             الث               ثَ -ب                       د      واحِ -الف

 

 ر وجود داردچند جمع مکسّ این جملهدر  -13

 «زّاءهذا مِنْ وَصایا شُُهدائِنا االَبرارِ و اِخوانِنا االَعِ»

 بعسَ -د                الث         ثَ -ج                 مس            خَ -ب                   ع           ربَاَ -الف

 

 اتشتقّن المُه مِکلُّ ختارٍمُ یّاَ -14

 لکمَاَ – ةبیعطَ - دحمیتَ -ب                                         طار            مَ -اقزّرَ -میدحَ -الف

 لطَبَ –ز جاوِتَمُ -رفَسَ-د                                          ب         خلَمِ -طشانعَ -دحمّمُ -ج

 

         .............نتِ راغ        اَلفَحیح لِالصّ ما هوَ-15

 دودوَ -د                    ن      حسِمُ -ج                د            مجَاَ -ب                   کبیر            -الف
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                                                                                 درس ششم : انواع ضمیر

 : کلمه ایست که بجای اسم می نشیند و به دو دسته تقسیم می شود  ضمیر

 است   می چسبد و مستقلّ: ضمیری است که به کلمه نضمیر منفصل  -1

 : ضمیری است که به کلمه می چسبد . صلضمیر متّ  -2

 ضمیر منفصل به دو دسته تقسیم می شود :

و چون مبتدا  ( غالباً در جمله مبتدا هستند حنُ........... نَوَ: این ضمایر ) هُ ضمیر منفصل رفعی -1

از فعل بیایند معموالً ضمیر تأکیدی  هستند:      و اگر بعد ه آنها ضمیر منفصل رفعی می گویند بوع است مرف

 بَالواجِ نا اَ  بُکتُاَ                                 باتٌیّطَ  نَّنتُاَ        

  واقع نمی شوند اگرچه بعد از فعل بیایند.  فاعلهیچگاه (  حنُنَ.........وَهُ ): ضمایر منفصل رفعی توجّه

به هستند و بر فعل و  انا ( غالباً در جمله مفعولٌیّ........ اِ اهُیّضمایر ) اِ : این ضمیر منفصل نصبی -2

 نَعبُدُ                    اکَایّ . و چون مفعول منصوب است به آنها ضمیر منفصل نصبی می گویند م می شوندمقدّفاعل 

  ماکُایّ وَ مّهُقُرزُنَ       واقع شوند .نیز د تأکید یا معطوف نمی توان این ضمایر 

 قسیم می شود : تصل نیز به دو دسته ضمیر متّ

و اعرابشان با  نقش و چسبند ه میمبه سه قسم کل نا (..... )هاین ضمایر: یجرّ،صل نصبیمتّرضمی**

  .آیند تغییر می کند وجّه به اینکه بعد از چه کلمه ای میت

 تقسیم می شود یر به دو دستهااین ضم :متّصل جرّیضمیر-2

 ضمیر منفعل رفعی )تأکید(      

 عول به(          ضمیر منفصل نصبی )مف  

       میر منفعل رفعی )مبتدا(ض

 (          معطوفضمیر منفصل نصبی )  
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از این مجرور است  ،الیه چون مضافٌ وند میشوالیه  مضافٌ ویند میآم از اسبعد نا (ه... این ضمایر)   -الف 

   مکُکِتاب جهت به آنها ضمیر متّصل جرّی می گویند.

)چون هر اسمی بعد  ندمی شو مجرور به حرف جرّ ویند می آ حرف جرّبعد از نا (ه ....  این ضمایر ) -ب

  مهُنی می گویند : مِصل جرّبه آنها ضمیر متّمجرور است( از این جهت ،یداز حرف جرّ بیا

وچون مفعولٌ به  ندشومیبه  مفعولٌ ویند آ یم. نا ( بعد از فعل .. هاین ضمایر ) :  متّصل نصبیضمیر-1 

   كَد تُشاهَ به آنها ضمیر متصل نصبی می گویند. منصوب است از این جهت 

چون فاعل مرفوع ین ضمایر فقط به فعل می چسبند و فاعل می باشند و : ا صل رفعیمتّضمیر  **

     وادساعَ .می گویند (ضمیر بارز )  صل رفعیبه آنها ضمیر متّاز این جهت است 

ضمیر متّصل رفعی یا ضمیر بارز ، حرف یا حروف متحرّکی است که بعد از آخرین حرف اصلی فعل می آید 

 پس فاعل در خود فعل است{ با بودن ضمیر بارز، عل می باشد. }فا و و صیغه فعل را تشکیل می دهد

 ( نا ، تُ ، نَّتُ ، ماتُ ، تِ ،م تُ ، ماتُ ، تَ ، نَ ،و ، ا ) اضیضمایر بارز در فعل م

 ( نَ ، ی ، و ، ا رفعی یا بارز در فعل مضارع  و امر ) متّصلضمایر 

 اعناز    ناستَقبَلاِ    تُمرفشَ    نَومظلِتَ

درفعل ، در این صورت ضمیر ضمیری دیده نمی شود،ضمیر بارز ندارد یعنی آخر فعل،هی اوقات فعلگا

در آن مستتراست  «نا اَ »بلکه ضمیر  د: ضمیر بارز ندار بُهَاَذبه آن ضمیر مستتر می گویند .   کهپنهان است 

 نا مستتر (ه اَ)فعل و فاعل بُذهَواقع شوند .    اَ« اعل ف» توانند ضمایر مستتر نیز می 

 ضمیر متصل جری)مضاف الیه( 

 ضمیر متصل جری ) مجرور به حرف جر ( 

  « مفعول به» ضمیر متصل نصبی  

  «فاعل »ضمیر متصل رفعی 
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مخاطب   –م درخود فعل است یعنی در صیغه های متکلّ و غالباً: فاعل هیچگاه قبل از فعل نمی آید  نکته

 صیغه ( حتماً فاعل در خود فعل به صورت بارز یا مستتر می آید .  31 در این ی و جمع غایب )مثنّ

                                          عَبُنَل                                یاِنز ل                          نَ روتَصب                                 تُماشَرب

می شود چون فاعل اصال مرفوع ن« ی و جمع غایب مثنّ -ممتکلّ –مخاطب » اسم بعد از فعل های  :نتیجه

 شود می منصوب  ومفعول است  ،در خود فعل است و اسم بعد از این فعل ها

        ارَ فّالکُ     جاهِدْ                                     رآنَالقُ ینا لَعَ تَضرَفَ

عل در خودشان ث غایب اگر در جمله فعلیه باشند ممکن است فانّؤر غایب و مفرد ممفرد مذکّفعلهای ولی 

 ( فاعل در خود فعل نیامده است )   یذُلمالتّذهَبَ    .استفاعل  شاناسم بعد دراین صورت نباشد

 مستتر است چون فاعل قبل از فعل نمی آید . وَ: فاعل در خود فعل و هُذَهَبَ لمیذُ التّ

می آید  نون ( ی )باشد ما بین فعل و ضمیر مفعولی (ی  )م وحده صل متکلّضمیرمتّ،به هر گاه مفعولٌ: مهمّ

 یُشاهداِننی  ←یُشاهدان  + ی      ضََرَبَنی    ←بَ + ی گفته میشود  ضَرَ « وقایة  نون »که به آن 

 . می آید تا حرکت آخر فعل حفظ شود « ی »فقط بین فعل و «  نون وقایة » پس

 از:  عبارتند می آید که این حروفنیز (ی )م وحده صل متکلّضمیر متّما بین برخی ازحروف و «نون وقایة»

 می آید وقایة نون مابینشان  (ی ) تند و در اضافه شدن بههس از حروف جرّ این حروف «نعَ -نمِ »

 نّی    عَ ←ی  نـ + ن +عَ ←ی  ن +عَ                   نّی     مِ ←ی   نـ + + نمِ ←مِن + ی 

 آمده است برای همین نون تشدید گرفته است نون وقایة ( ی )حروف و ضمیر بین این  

 ضمیر بارز )فاعل( )فاعل( نحنُ رمیر مستتض ضمیر بارز )فاعل( ضمیر بارز )فاعل( ضمیر بارز )فاعل( ضمیر بارز )فاعل(

 مفعول به          مفعول به          مفعول به              )فاعل(میر مستتر انتَ ض           مفعول به              )فاعل(میر مستتر انتَ ض           ضمیر بارز )فاعل(

 فاعل

      )فاعل(میر مستتر هُوَ ض          
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تاب ون کِ}چ تابنیغلط است بگوییم : کِ پس نمیآید (ی )م وحده کلّصل متبین اسم و ضمیر متّ «نون وقایة »

  {یعنی نیازی به آمدن نون وقایة نیست  "یتابکِ " در این صورت باید بگوئیم و فعل نیست پساست  «اسم »

مذکّر 

 غایب

 مفرد   

 مثنّی   

 جمع   

 هُوَ    

 هُما   

 هُم   

 ه   ه     

 هما    

 هم    

 اِیّاهُ   

 اِیّاهُما   

 اِیّاهُم   

    -  

 ا     

 و       

     - 

 ا      

 و          

 

مؤنّث 

 غایب

 مفرد   

 مثنّی   

 جمع   

 هِیَ   

 هُما   

 هُنَّ   

 ها    

 هما    

 هنّ    

 اِیّاها   

 اِیّاهُما   

 اِیّاهُنَّ   

     -               

 ا      

                    نَ       

     -   

 ا          

 نَ     

 

مذکّر 

 مخاطب

 مفرد   

 مثنّی   

 جمع   

 اَنتَ   

 اَنتُما   

 اَنتُم   

 کَ    

 کُما    

 کُم    

 اِیّاکَ   

 اِیّاکُما   

 اِیّاکُم   

 تَ    

 تُما    

 تُم    

     - 

 ا      

 و      

      -      

 ا       

 و       

مؤنّث 

 مخاطب

 مفرد   

 مثنّی   

 جمع   

 اَنتِ   

 اَنتُما   

 اَنتُنَّ   

 کِ    

 کُما    

 کُم    

 اِیّاکِ   

 اِیّاکُما   

 اِیّاکُنَّ   

 تِ    

 تُما    

 تُنَّ    

 ی     

 ا      

 نَ     

 ی       

 ا       

 نَ       

 وحده    متکلّم

 مع الغیر   

 اَنا   

 نَحنُ   

 ی     

 نا     

 اِیّایَ   

 اِیّانا   

 تُ    

 نا    

     _ 

     _ 

 

 ضمیر  

 منفصل 

 رفعی

 ضمیر

 متّصل

 نصب وجرّ

 ضمیر

 منفصل

 نصبی

 ضمیر 

 بارز در

 فعل ماضی

 ضمیربارز

 در فعل 

 مضارع

 ضمیر بارز

 در فعل

 امر
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ماضی  در فعل (بارز )متّصل رفعی بین ضمایر   «نا »ضمیر : فقط یمرس نتیجه میباال به این از جدول : مهمّ

 .می باشدمشترک ی صل نصبی جرّو ضمایر متّ

 .است الیه ی و مضافٌصل جرّ، ضمیر متّبعد از اسم  «نا »ضمیرهمانطور که گفته شد  

  .است مجرور به حرف جرّ ضمیر متّصل جرّی و ،بعد از حرف جرّ «نا» ضمیر و  

 بعد از فعل چه نقشی دارد؟ «نا »ا سوال این است که امّ

  استاعل فو رفعی صلمتّضمیرو یا  نصبی و مفعولٌ بهصل متّضمیرد از فعل یا بع «نا»ضمیر

ساکن باشد و هیچ ضمیر بارز دیگری هم وجود ، نآبه فعل ماضی بچسبد و حرف قبل از  «نا »ضمیر اگر

این  یکی ازقتی واست در غیر این صورت یعنی  صل رفعیفاعل و ضمیر متّ « نا »ضمیرنداشته باشد 

 . است صل نصبیو ضمیر متّبه  مفعولٌ « نا » شدسه شرط نبا

 دوناساعَ              نا         دَساعَ           دنا        ساعِیُ             نا      دّساعِ           نا       دْساعَ

است چون به فعل ماضی  (بارز ) وضمیر متّصل رفعی فاعل (نادْساعَ )ل اوّ فقط در فعل «نا »ضمیر

 وجود ندارد . هم ساکن است و ضمیر بارزی  آن، حرف قبل از وده یچسب

 یستفعل امر نبارز یراضماز «نا»چون.است وضمیر متّصل نصبی به مفعولٌ «نا »و امر فعل،دناساعِ 

  یستن یربارزمضارعاضماز«نا»چون.استضمیرمتّصل نصبیوبه مفعولٌ «نا »وارع ضم فعل،دناساعِیُ

 است   وضمیرمتّصل نصبی به مفعولٌ« نا»ساکن نیست پس«نا»حرف قبل ازست وماضی ا،فعل نادَساعَ

 به مفعولٌ «نا» سپ که فاعل است وجود دارد( و  ) ضمیر بارز «نا »ماضی است ولی قبل ازفعل ، دوناساعَ

  است و ضمیر متّصل نصبی
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 مارینتّال                                                     

 هُعرابَاِ وَ میرِالضَّ وعَن نَیّعَ -3

 بدنَعُاُ ایَیّاِ                                                             نهُمِ ونَرّفِم تَتُناَ 

  نادیار  نّمِ وَهُ                                                      كَن بیتِمِ عتَجَل رَهَ 

  اصِحینی لَکُما مِنَ النّنّاِ قاسَمَهُما                                                               اَخیراً غَفَرَنا نا و اِستَغفَر

 . ابًنا سِمُ میراًضَ راغِعل فی الفَجَاِ -1

  ةدرسِی المَالِ بنَذهَ...................... یَ  -الف 

 ...........عَمِلوا ب ـ... وَ رآنَالقُ اعومِ................... سَ -ب 

  فّی الصَّلَتَنظُرینَ اِ وَ الباب  ندَعِ ةٌفواقِ ............. - ج

 ............. تِسَدرَن مَمِ عونَرج یَ ابُلّالطُّ ءالؤه  - د

 ِلُکلّ نَِعٍم تََفضََّلها ِلـ....... ....... بّری رَشکُاُ  - ه

 فوا َقدرَ بَذِلـ.......نّـ......... ما عَرَلکِ وَ اسبینَساعَدتُم الی الرّ –و 

 بُنا مِن رَحمَتـ..........یَهَیـ........... وَ ........ لَمُحتاجونَ اِ .......نّاَ هِ لِـاللّ سألُ رَحمَةَ................ نَ -ز 

 :  حیحَن الصَّیّعَ -3

 ( نَّنتُاَ – وَهَُ –نا اَ –ت نَ. ) اَ ناتٌمِؤمُ ساءٌنِ ............

 نا (اَ –ما نتُاَ – نَّهُ –م هُ ) نباِدَّوَمُ لمیذان تِ ............

 حن ( نَ –م نتُاَ – وَهُ –ا نَ) اَ ةٌغیرَصَ البةٌطِ ............

 (  حنُنَ –م نتُاَ – هُنَّ – نَّنتُ) اَ رسَالدّ منَلَّعَتَ ............

 (  کُنَّ –نا  –هُم  –کُم  ) والدَ ......... خَشیَةَ اِمالقٍال تَقتُلوا اَ
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 (  نا –کَ  –ه  اَذِنتَ لی فی دُعائِـ.......... ) مّالّلهُ

 اَنتَ ، کُما (      –اَنتَ ، هما   –اَنتِ ، هما   –هُما مَسروران  وَ ...... فَر حٌ ب سُرور ....... ) اَنَا، کُما 

 ( کِ –ی  –نَ  –نی اِصب ر...... عَلَی ما اَصابَكِ صَبراً جَمیالً ) 

 الیاء : میرِضَ عَمَ ماتِلِتب الکَکُاُ -1

               ← مُلِعَّتُ                            ←ناصِرو                             ← ل                               ←تاب کِ

        ←مُستَنقِذات                           ← اَرسَلَ                          ←لحِق اَ             ←لمیذة تِ 

 عراب الِلِ -1

  الحقُّ هُنّفَقَد جاءَ نَستَفتِحیَإن 

 هُموالعِلم  و علِّ حَمَلَة مِن  العِلمَتَعَلَّموا 

 ال تُرجَعون  ناعَبَثاً و اِلَی کُم ناما خَلَقم اَنّتَُاَحَسِب

        اُفّهُما فالتَقُل لَهُما اَحَدُ کِبَرَیَبلُغُ عِندَکَ ال

 حَتماً عُشَّنانَ  ووَ سَیُهَدِّم غَضِبونَ  ؤلئكَا

 شَکِّل  -6

 هـتضرُّعبتَالهُ لِیَستَمِعَ اِه بدعَ اهلل إذا اَحَبَّ 

 هـیتبَن یَصنَعَ أَ حلنَّی اللَكَ اِبّرَی وحَاَ

 اهلل  قُدرةوا ملِیَعلَ وفانطّم الیه لَلنا عَرسَاَ

 حرالسِّ بطالاِموسی  عجزةمُ اهلل لَعَجَ

 مَشهَد مَدینةها فی صَدیقتلِ ر سالة  مَریَمت کَتَبَ
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 رفیّالصّ حلیل لتّلِ -7 

 حتُهصافَ ةٍ وَفاوَحَلتُه ب قبَاِستَ     لم  لظُّحرارُ لِمُ االَسلِستَال یَ

 مِنضَدَة یلَسنا عَلَجَ حنُنَ     مرٍاَ کُل ّ حُمُصلِ قلُالعَ

 بـ                     مُسلِستَیَ

 ی لَعَ        حرار االَ

  حنُنَ        ح صلِمُ

 ه         سنا لَجَ

    حتُصافَ        ةدَنضَمِ

 ال         لّکُ

 :عَیِّن الصّحیحَ – 8

 فاعل «المؤمِنونَ  »المُؤمِنونَ مُجتَه دونَ :  –فاعل                                    ب  « و  »:  اُکتُبوا تَمارینَکُم – الف

 فاعل «کَ  »اُکتُب اِنشاءکَ :  –فاعل                         د  «هُوَ مستتر »لُ الوَلَدُ مَحفَظَتَه: یَحمِ –ج 

 عَی ّن الفاعلَ فی هذِه العِبارَة  : یَسألُه مَن فی السّمواتِ وَ االَرض   -

 فاعل ندارد –د                                        «ه » میر ض –مَن                           ج  –هُوَمستتر                     ب  –الف 

 اَیُّ الضَّمای ر  اَقَلُّ عَدَداً مِن الضّمای ر  االُخرَی ) تعداد کدام ضمایر کمتر است ( -

 المُتّصِلُ المَجروروَ المَنصوب -د  نفَصِلُ المَنصوب        المُ -ج    المُنفَصِلُ المَرفوع       -ب المُتّصِل المَرفوع           -الف

 مَرفوعاً« هُنّ » اَینَ یَکونُ  -

 فی ب دایَة  الجُملَة      -د                   بَعدَ الفِعل -بَعدَ االِسم                ج -بَعدَ الحُروفِ المُشبّهَة                 ب -الف

 تَوَکّلنا یهوَ عَلَب ه : قولوا اِنّهُ رَبّكَ فَآمَنّا  کَم ضَمیراً مُتّصاِلً فی هذه العِبارَة - 

 سِتّة -سَبعَة                        د -اَربَعَة                      ج -خَمسَة                                 ب -الف
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 درس هفتم                                                       

 . ی است که دو جمله را به هم وصل می کندموصول : اسم

 )دو جمله به یك جمله تبدیل شده(    حُنجَ، یَ دُه جتَذی یَالَّ لمیذُالتّ   با آمدن الذی   جَحُنیَ لمیذُ. التّ هدُجتَیَ لمیذُالتّ

  کامل کند آن را معنای بیاید کهجمله یا شبه جمله ای باید بعد از موصول 

  می گویند صله دهدتوضیح می راو آن میآیدموصول بعدازی که شبه جمله ایا به جمله

 ل جمله و یا وسط جمله بیاید ولی آخر جمله نمی آید. تواند اوّ موصول می

 است.« صله موصول »  موصول است و فعل یجتهدُ« الذی » در جمله های باال 

 باشد . د یعنی نمی تواند خبر رمدن صله ضروری است و صله موصول هیچ نقشی نداآ

 رض االَ وَ  مواتِی السّف    ما    لهِلِ                  حُنجَ، یَ دُه جتَذی ، یَلَّ اَ

 

  دسته تقسیم می شود 1موصول به: 

برای فقط  ذیالّمثالً  . رودمی بکار صی برای صیغه مشخّفقط : موصولی است که  موصول خاصّ -3

 ری استفاده نمی شود .می آید و برای صیغه دیگ «رمفرد مذکّ »صیغه 

 جمع           مثنّی            مفرد             

 الّذینَ            اللَذَین  -اللذان      الّذی             مذکّر            

 اللّائی -اللّاتی       اللَتین  -اللَتان      الّتی             مؤنّث            

 خبر       صله          مبتدا        صله )جارومجرور(      مبتدا     خبرمقدم                
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   .قط یك صیغه دارد  و برای صیغه های مختلف بکار می رودفست که موصولی ا:موصول مشترک -1

 ما : موصول مشترک غیر انسان      ن : موصول مشترک برای عاقل              مَ

 ی می توانیم از موصول مشترک استفاده کنیمجای هر موصول خاصّه ب : مهمّ

 ظیمٌعَ ها اَجرٌحاً  فَلَاَلّتی عَمِلتْ صالِ       هُ اَجرٌ عَظیمٌ              حاً فَلَلَ صالِالّذی عَمِ

 ظیمٌنَّ اَجرٌ عَهُالّالتی عَملنَ صالحاً فَلَ         ظیمٌ         عَ همْ اَجرٌحاً فَلَالّذین عَمِلوا صالِ

 (  الّالتی -الّذینَ -الّتی –الّذی  ) ی خاصّبه جای هر یك از موصول هاعبارت های باال می توانیم در

 استفاده کنیم « نمَ »موصول مشترک  از  

 ر به کار نمی رود اصال برای جمع مذکّ «ما »موصول مشترک 

د وصله موصول یا به صورت جمله است و یا نو مشترک نیاز به صله دار یادمان نرود که موصول خاصّ

  )یا ظرف جارو مجرور(شبه جمله به صورت 

ل به کار می رود و هیچ اشکالی ندارد. مثالً وقتی برای عاق ما برای غیر عاقل و نمَ گاهی اوقات

به کار ببریم و این امر  مایا  نمَگروهی از عاقل و غیر عاقل با هم باشند می توانیم به جهت تغلیب 

 بستگی به این دارد که کدام گروه بیشتر باشد.     

 استفاده می شود(   نمَبرتری دارد از )چون گروه عاقل بر ناعاقل  رض االَ وَ مواتِن فی السّهُ مَحُ لَب ّسَیُ

 استفاده می شود(   ما)چون گروه غیرعاقل بر عاقل برتری دارد از  رض االَ وَ مواتِهُ ما فی السّحُ لَب ّسَیُ
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 نَجَحَ  دَرَسَ  الَّذی  التِّلمیذُ.بعد از اسم معرفه معموالً صفت است نکته: موصول خاصّ

 می آید. « ی »و آن اسم معرفه ) الف و الم دار( با  عنا می شودم « که » موصول ، در این صورت

 درس خواند موفّق شد که  ی= دانش آموز نَجَحَ دَرَسَ   الَّذی  التِّلمیذُ 

 به تالش شهرت یافته بود دیدم کهرا  یدانشمندد اِشَتَهَرََ ب االِجتهادِ:      قَ الّذی  العالِمَ یتُأرَ

 ا شرایطامّ دیگر از موصوالت است که برای عاقل و غیر عاقل به کار می رود یکی  ذا :بیشتر بدانیم

 دارد.  خاصّ خود را

 حالت پیش می آید  1استفهام قرار بگیرد  « ما –ن مَ »بعد از  ذاهر گاه 

 شبه جمله است( است)چون صله موصول فقط جمله یا موصول،ذافعل یا شبه جمله بیاید، ،ذابعداز اگر

  الیه فقط اسم است( )چون مشارٌ است. اسم اشاره،ذااسم بیاید ،  ،ذاز و اگر بعد ا

 ؟ سة درَما ذا فی المَ  ؟  عتَنَما ذا صَ  ؟ یتِن ذا فی البَمَ  ؟تَأین ذا رَمَ

 است.  موصولآمده و بعدش فعل یا شبه جمله است،  ن و ما استفهاممَجمله چون بعد از 4در این، ذا

 ؟  تابُذا الکِ ما    ؟ لمیذُن ذا التّمَ

 است. اسم اشارهبنابراین است آمده و بعدش اسم  ن و ما استفهاممَمثال چون بعد از 1در این ذا

  ه می آیدو صله آن غالباً به صورت جمله اسمی واقع شود موصولاسم معربی است که می تواند ،  أیُّ

 می کندهر کدام از آنها بیاید مرا شاد =  مٌوَ قادِهُهُم أیُّنی رُّسُیَ
  صله      موصول )فاعل(

 خبر صله صفت مبتدا

 مفعول به صفت
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 مارینالتّ                                                            

 ا موصوالً خاصَّ راغِل فی الفَجعَاِ  -2

       قُربَ بَیتِنا. ذَهَبنا اِلَی الحَدیقَتَین  .........                              .. حَصَال عَلَی دَرَجَة النّجاح .......... اَ هذان  

 المُعلّمُ .............. یُدَر سّنا مُشِفقٌ.                                      .لناج اَ نْمِ تْبَعِتَ ............... یَهِ مُّاالُ 

                                                 ........... یَبکیان  اِنّهُما جائعان.  الطّفالن  ...                                       .حاتِالِالصّ لنَعمَیَ . ............. بُّحِاُ 

 :  بازنویسی کنید -1

  عَرالزَّ دُحصِیَ هُرضَاَ ثُحرُذی یَالَّ احُلّلفَاَ

 م .................هُرضَاَ .............................

 ................................................ ةاحَلّالفَ

 یتِالبَ عمال دتِ اُمَّكِ فی اَانتِ الّتی ساعَ

 ............................. اُمَّکُنَّ .................

 ....................................... تان اللّ...... 

 هُ حِفظُ السّمواتِ وَ االَرض .الّذی ال یَؤدُ هُوَ

 .......................................أنَا....................

 ............ ال .....نا.....................................

 : ناسباًوصوالً مُب مَخِنتَاِ -3 

 ن (ذیَالَّ –تی الال –ما  –ن . ) مَ بُّحِ........ تُ ل قنا فِّوَ

 (  ما –مَن  –الالتی  –تی الّ اَعجَزُ النّاس  .......... عَجَزَ عَن اصالح  نفسِهِ )
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 ( ذین لّال–ما  – اللّتین  –الّتی  ال تَکونوا کَـ.............. تَفَرَّقا و اختَلَفا مِن بَعد )

 ( الّذینَ – ما –الالتی  –الّتی  ............. شَقَینَ فی النّار  فَلَهُنَّ زَفیرٌ )

 الّذینَ ( –الّتی  –اللذان   –) الّذی  اَنتُم عِبادی .......... ال تُبعَدونَ مِن رَحمَتی

 عرابِالِلِ-1

 منونٍیرُ مَغَ اجرٌ نَّهُلَفحات الِالصّلوا مِعَ آمَنوا وَ ذینَالّ

 دُّ وُجوهٌ سوَتَ وَ جوهٌوُ ضُّبیَتَ وم الیَ هذافی 

 هاـاقفالُ همب لوی قُلَعَم اَ القُرآنَنَ وبّردَتَاَفَال یَ

 ذاب العَ ومفی یَ رّیحُال هِاِشتَدَّت ب  کَرَمادٍم هُعمالُاَ

 وَ مِن ر باطِ الخیل  ةٍوَّقُن مِ ماتُاِستَطَع مالَهُم  دّوااَعِ

 : شَکِّل-1

 اهلل آیاتن مِ ضونَعر م مُنّکُاَلِ النّار ذابعَذوقوا 

 عةراج  اهللی لَاِ وَ وتالمَ ذائقة فسٍنَ لّکُ

 حترممُ فّالصّفی  لَخَذی دَالّ بالِالطّ

 لجاهِ مکََحَ یهِلَجری  عَیَ معالِ ة حمَالرَّب  اس النّ قّحَاَ

 االشیاءکَ کُلَّ نوركَ وَ مَلَأ عَظَمتمِن  شَیء کُلّ  وَج ل

 : رفیّالصّ حلیلِلتّلِ-6

 وَ ما اِستَسلَمنا اَمامَ ظلم  الظّالِمینَ  یاة  و ما فَرَرناعوباتِ الحَصُ مُّل حَتَرنا ب خَفتَاِ
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 ـ : ب        رنا : خَفتَاِ

 ما :        عوبات : صُ

 : ظّالِمینَالـ                       :  ستَسلَمنااِ

 عَیّن الصّحیحَ :-7

سرائیلی  » فی عِبارَۀ  «العَدُوّ »وَ  «االَطفال »ما هُوَ اِعرابُ *   « یُحار ُب االَطفال الف ل سطینی وَن الَعُدو  اال 

                   منصوب  -مرفوع  –مجرور                 ج  -منصوب  –مجرور              ب  -مرفوع –الف 

ن نوٍر  "** در عبارت ْ  فاعل بترتیب از چه نوعی است؟ " ثُم  اَخفاهُ الس حابظََهَر اله الل َکقَوٍس م 

  اسم ظاهر-ضمیر مستتر-ضمیر مستتر           ج -اسم ظاهر –اسم ظاهر                ب -اسم ظاهر–الف 

 :َعی ن الَخطَ *** 

 السّادَةُ تَبعثُ السّرورَ وَ البَهجَةَ  –ب        اِنتَصَرَت الثّورةُ االِسالمیّة ب فَضل  الّلهِ               -الف

 الجَبَل  شّمسُ نَذهَبُ اِلَیقَبلَ اَن یَطلَعَ ال -د     الیَدُ العُلیا خَیرٌ مِنَ الیَدِ السّفلَی                        –ج 

 است ؟   "فاعل "ضمیر بارزدر کدام گزینه ،  ****

 لَعنَةُ الّلهِ عَلَی مَن رَوّعَ رَسولَ اللّهِ –لی ر سالَةً                                  ب بَعَثتُم اَنتُم اَ فَال  -الف

 لکوفَةُ تَبدو مِن بَعیدٍهذِهِ ا -د                      یُصَلّی الجَمیع خَلفَكَ یا رَسولَ الّلهِ  -ج

حمن  ال ذیَن یَمشوَن َعلَی االَرض  َهونا   عَیّن نَوعَ الخَبَرِ ***** باُد الر   " ع 

 شبه جمله –مفرد           د  –جمله فعلیه           ج  –ب          جمله اسمیه –الف 

 

    ْ
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 بنیّمَ –ب عرَدرس هشتم : مُ

  یَذهَب - لمیذنقشهای مختلف ، وضعیت حرف آخرش تغییر کند : التّ کلمه ایست که در شرایط و:  بعرَمُ

        

 ال یَذهَبْ          یَذهَبُ          لَن یَذهَبَ          .ذِلمیالتّب    رتُرَمَ           .لمیذَالتّ أیتُرَ          .لمیذُالتّ جاءَ 

   

 عرب است . یعنی در حالتف آخرش عوض شده پس مُنقشهای مختلف حرکت حر با اسم است و «لمیذ التّ» 

 گرفته است. [      ] و در مجرور ]   َ   [و در منصوب ]   ُ  [ مرفوع 

یعنی  . است عربفعل است و با آمدن عوامل مختلف وضعیّت حرف آخرش تغییر کرده بنابراین مُ« یَذهَب  » 

 .گرفته است [  ْ  ] موزر مجو دَ   [   ]و در منصوب ]   ُ  [ در حالت مرفوع

   كَت حرف آخرش اصالً تغییر نمی کند : ذلِ: کلمه ایست که در شرایط و نقشهای مختلف وضعیّ بنیّمَ

 كَذلِرت ب رَمَ                               كَذلِ یتُرَأ                                      كَذلِ جاءَ

 بنیّختم شده است پس مَ [َ   ]  حرف آخرش تغییر نکرده است و به همانبا نقشهای مختلف حرکت  كَذلِ

 یعنی در حالت های مرفوع ، منصوب و مجرور حرکتش تغییر نمی کند.می باشد.

  بنی  عرب و م  کلمات به م   تقسیم

                      « استفهام –موصول –اشاره  –ضمیر »عرب هستند به غیر ازتمام اسم ها مُ :  اسم -2  

 ا ه : تمام اسم ها به غیر از مبنیّرب عمُ 

 : ضمیر ، اشاره ، موصول ، استفهام بنیّمَ 

 هستند«  عربمُ  »ی د ولی در  مثنّنهست «  بنی  مَ  »نکته : اسم های اشاره و اسم های موصول در مفرد و جمع 

 مجرور به حرف جر                مفعول به و منصوب فاعل و مرفوع

 فاعل مجرور به حرف جر مفعول به

 اسم
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 موصول                                   اسم اشاره                                 

  

      هذا مذکّر    

 ذلكَ

    ین هذَ - ن اهذ

 ذَینِكَ -ذانِكَ

  ءِالؤه

 لئكَؤا

 اللذان  ذیالّ

 اللذَین  

 ذینَالّ

      هذه ثنّؤم

 تِلكَ

  ین هاتَ – هاتان 

 تَینِكَ –تانِكَ 

  ءِالؤه

 لئكَؤا

 اللتان  تیالّ

 تین اللَّ

 اتیاللّ

 جمع نّیثم  مفرد جمع  مثنّی مفرد 

 مبنی معرب  مبنی مبنی  بنی  مَ  عربمُ   بنی  مَ  بنی  مَ  عربمُ  بنی  شم 

 

    -اَیُّ -اَینَ -مَتی -کیفَ -ما -های استفهام عبارتند از : مَن اسمبرخی از 

 

و  هستند بنی  مَ ماضی و امر مخاطب و جمعهای مؤنّث در فعل مضارع ،  فعلهای: فعل -2

    هستند . عربمُ  مؤ نّث ،فعلهای مضارع به غیر از جمع 

 

 

 

 . عرب نداریمهستند ، اصال  حرف مُ  تمام حرف ها مبنی  : حرف  -3

 عرب : نامگذاری حرکت در مُ

 مرفوع (             =لمیذُ) التّ      ٌ   ُ    :رفع  - 2       (منصوب  =لمیذَ) التّ  ً  َ    نصب :   -1

 فعل

  مؤن ث مضارعهای فعل امر مخاطب و جمع  –: فعل ماضی  بنی  مَ 

 

 مضارع به غیر از جمع های مؤن ث عرب : فعلمُ 

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

 *    *    *    *    *   *    *   *     *     *     * 

 ن
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 مجزوم ( =  ) تذهبْ                           ْ        :  جزم - 4    مجرور (      =لمیذِالتّ)    ٍ   ِ     : جر    -3

        می شود  منصوبختم شود    َ  که به  )مضارع(عربیو فعل مًُ   َ  عربی که به هر اسم مُ*

 . است نصبعالمت   ً   َ    چون 

می شود  مرفوعختم شود       َُ   که به  )مضارع(ربی عو فعل مُ  ٌ  ُ عربی که به  م مُهر اس*

 است.  رفععالمت   ٌ  ُ      چون 

است و  جر  عالمت  ٍٍ    ن    می شود چو مجرورختم شود   ٍٍٍٍ      عربی که به هر اسم مُ*

 . است و در فعل نمی آیداسم فقط مخصوص  جر  عالمت 

است و  جزمعالمت      ْمی شود چون     مجزومشود  ختم    ْ    که به )مضارع(عربیهر فعل مُ*

 ) تذهبْ مجزوم ( عرب نمی آید.است و در اسم مُ فعلمخصوص  فقطاین عالمت 

جزم است و  عرباسم مُ مخصوص  جر  مشترک است ولی ، عرب در اسم و فعل مُ رفعنصب و 

 است که عالمتش یا ساکن است و یا حذف نون  عربفعل مُ مخصوص 

 . عرب استاسم مُ  اصال  تنوین نمی گیرد چون تنوین مختص  فعل مهم:  

 : بنیّنامگذاری حرکت در مَ
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             (مّی الضّلَعَ بنیّ: مَ حنُنَ )    ُ  :  ضم   -1            (      تحفَی اللَعَ بنیّمَ : نَّ) اِ   َ   : فتح -1  

  ٰى  - ا - ۑ  -  ْ   :  سکون - 4             سر ( ی الکَلَعَ بنیّ: مَ ) انتِ   ِ    :کسر -3

 ( فی –هما  – 'یلعَ –ْمِن )مثال برای مبنی عَلَی السّکون       

 .عرب استاسم مُ  رند چون تنوین مختص  اصال  تنوین نمی گی بنی  کلمات مَ مهم:

حرف عیّت و وضحرکت  هستند ، به بنیّه چیزی مَ، بر چ بنیّمیم حرف ها و اسمهای مَبرای اینکه بفه

 مثالً : . کنیم آخرش نگاه می

 کونی الس  لَ عَ  بنی  مَ حتماً باشد ، «   ٰى  - ا - ۑ  -  ْ   » و حرف بنی  اسم مَ اگر آخر  -الف 

 فی –ما اَنتُ – 'یلاِ –هُمْ  .است

 ـ لِ -است. هوالءِ  سری الکَ لَ عَ  بنی  مَ ختم شود     ِ به   و حرف اسم مبنی   اگر -ب

 مُنذُ  -است. نحنُ   م  ی الض  لَ عَ  بنی  مَ ختم شود    ُ  به  و حرف بنی  اسم ماگر  –ج 

 إنَّ  –است. ذلكَ  علی الفتح بنی  مَ ختم شود      َ    به و حرف اسم مبنی  اگر  -د

 ؟ یست بر چ فعل ماضی مبنی  

خرین حرف آخر ریشه ) آبه حرکت حرف  بر چیست برای اینکه بفهمیم فعل ماضی مبنی  

 ه می کنیم اصلی( نگا

 .است که ساکن است« ر »  آن چون آخرین حرف ریشه است  ، مبنی علی السکونم : فعل تُ رْفغستَاِ

 :  مبنی علی الفتح است«  لغائبتین  ل   –لغائبین  ل   –لغائبة ل   -ل لغائ ب » فعل ماضی در صیغه های  
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 گرفته است  َ  «د  »ریشهچون حرف آخرهستند  تحَعلَی الفَ  بنی  مَ ، تادَشاهَ -داشاهَ -تْدَهَاش -دَشاهَ

 است  م  ض  ی اللَ عَ  بنی  مَ «  ئبینَ الغل  » در صیغه فعل ماضی 

م  ، دواشاهَ   گرفته است.   ُ  « د » چون حرف آخر ریشه  است مبنی َعلَی الض 

 مبنی برسکون است ،  6تا  11در صیغه های فعل ماضی  

 – تُدْشاهَ –نَّتُدْشاهَ –متُدْشاهَ –ماتُدْشاهَ -تِدْشاهَ – تَدْاهَش – نَدْشاهَ » فعل هایبه عنوان مثال 

 گرفته است.   َْ  « د » چون حرف آخر ریشه  است َعلَی الس کون مبنی « نادْشاهَ

 : فعل هاي امر فقط در صیغه هاي مخاطب مبني است مهم   

 فعل هاي امر مخاطب یا مبني بر سكون است و یا مبني بر حذف نون  مي باشد

 است  مبني بر سكوننداشته باشد  ( ي-و -ا ضمیر بارز )اگر فعل امر مخاطب، 

 کونی السّلَبنی عَمَ -بخاطَلمُلِ –بْ : فعل امر اِذْهَ

 استمبني بر حذف نون داشته باشد  ي( -و -ا )ضمیر بارز ، و اگر فعل امر مخاطب

  نونّال ذفِی حَلَبنی عَمَ -بینَخاطَلمُلِ -امر –سوا : فعل جلِاِ

 در صیغه هاي غایب و متكلم معرب است امر  لفع

 مجزوم به حذف نون  -مجزوم ب السّکون                    لِیَذهَبا : فعل امر –: فعل امر ْ لِیَذهَب

 فعل امر در صیغه هاي جمع مونث) چه غایب چه مخاطب(  مبني است

 هستند. مبنی  َعلَی الفتحو جزءشان، ( هر د 12به غیر از  11تا  11)  اعداد مرک ببیشتر بدانیم: 

 31ثَمانیةَ عَشرَ =                   34= اَربَعَ عَشرةَ
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 مارینتّال                                                          

 : بنی المَ  ب وَ عرَ ن المُ ی  عَ  -2

           اولئكَ                 نون ؤمِمُ                     اِنذِر                        مبتُعِلَ

    ذین    لَّاَ               ر          فاتِدَ             نّانتُ           ن            مَ

 لُرسِنُ            کنَبار          اکَیّاِ            مکُ

    هاتین            اَعالم     تهاجَمن           رُنذِاَ

 کاترُالتَ                    دْعبُالتُ             لكَتِ                   بنَکتُیَسَ

    اُنذِرُ          بوا   سَکتَاِ             فینَرّشَتُ                   فَتّاح

 کُتُب                        وا توبم یَلَ    صفیاء اَ                   عاًمَ

 چرا کلمات زیر مبنی هستند :  : ناءالب   ةَ ل  ر ع  ذکُ اُ  -1

   نذُمُ   هذه   ینَاَ   انتما

   نَّکُ   ذلك   کنَشر یُ   لواکامَتَ

 تْبَلَنقَاِ   جْخر اَ   هل   الالتی

 ذا   رجمنَ    الّذین    کیف 

 : حیحَ ن الص  ی  عَ  -3

A َنا :ع  : راج  

  تحی الفَلَبنی عَمَ -4          کونی السّلَعَبنی مَ -1م           مجزو -1         ضّمّلی الَبنی عَمَ -3
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B َنازعونَ تَ : ی :  

 مَنصوب -4              کونی السّلَبنی عَمَ – 1           تحی الفَلَبنی عَمَ –1          رفوعمَ – 3

C :  اللَتان :  

  مجرور -4                 سری الکَلَبنی عَمَ –1    کونی السّلَبنی عَمَ –1             رفوعمَ –1

D َلی سَ ک  : الت:  

 ممجزو  -4              سر  ی الکَلَبنی عَمَ -1              زمی الجَلَبنی عَمَ -1          مرفوع -3

Eن ی: هذ : 

 رفوعم -4                  رمبنی و مجرو –1  مبنی علی الکسر  –1  معرب   -3

F :م  ایُّ ُمختاٍرفعل َمب  نی  َعلَی الض 

 اِکتَسَبوا -4تَعمَلون                            -1اُشار کُ                          -1فِرُ               غستَنَ -2

G ُن  : انت  : 

 مبنی ومنصوب -4             کونی السّلَبنی عَمَ –1  ضمیر و مبنی  –1   منصوب –3

H : َنَ نَصر ف  ی :   

 مبنی  -4                 ومجزومبنی مَ –1  ومنصوب  بنیمَ –1  معرب –1

M :   ؟مناسب است"  کدام گزینه برای عبارت " ُکل  االَنبیاء ..........ل لَحق 

 مُناصِران  – 4  مُناصِرٌ                        - 1      مُناصِروا                 -1            مُناصِرونَ -3 

N ر اَشد  ا حتیاجا  ا لَی الَعَمل االِسالمیّة: ما ُهَو نَوُع الَخبَر " البُلداُن  : " فی َعصرنا الحاض 

 شبه جمله -4مفرد                             -1جمله فعلیه                    -1جمله اسمیه           -1
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S:  ُل " تَ ُکُل هذه الن عاُج  ت لَک الَحشیشات" :      ئعةالجاما ُهَو الفاع 

              هذه-4الحَشیشات                          -1النّعاج                      -1هِیَ مستتر                         -3

 :عراب ال  ل   -1

  ها زُنشِنُ یفَکَ ظامالعِی لَر اِنظُاُ

 جهفی الوَ ین تَفَشَ وَ ین ینَعُ هُلَ لجعَنَم ألَ

 عاً مَطَ شوفاً وخَ مهُـربّ دعونَیَع ضاج المَم عن هُنوبُجُی جافَتَتَ

 مواتاالَی أحی  وَ صَبرَو االَ هکمَاالَ ئاُبر

  لیهعَ ةًحَّشِلیالً اَالّ قَاِ أسالبَن وأتالیَ

 َشک ل -5 

 لیهِعَ هوناَ وَهُ ه وَعیدُمّ یُثُ لقالخَ ءبدَیَالّذی  وَهُ

 وتالمَ نَذوه مِنقِستَیَال  یئاًشَ بابذّلاهم سلبیَ

         الدّم وَ یتةالمَما یکُلَرّمنا عَحَ

  ّرفیالص   لیل  حت  لل   -6

   نَحنُ تَناوَلنا الرُّمّانَ لِتَکوین  الکُرَیاتِ الحَمراء                                  مکُب ّرَ آیاتِب  رونَکفُتَ لِمَ

 تَکوین:                                                               : رونَکفُتَ

 تَناوَلنا:                                                      آیات : 

 الحَمراء                                                          م : کُ
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 اسمیه –درس نهم و دهم : جمله فعلیه                           

 جمله اسمیه  -1فعلیه جمله  -3بان عربی ،دو نوع جمله وجود دارد : در ز

   جمله ایست که با فعل شروع شود جمله فعلیه :

 به مفعول -3  فاعل  -2    فعل -1 عبارتست از:  ارکان اصلی جمله فعلیه  

  البته بعضی از فعلها به مفعول، نیاز ندارند و آمدن فاعل، به تنهائی کافی است

  د.حتماً فاعل هم باید باش باشد فعل هر جان نرود که یادما

 ه کار داللت می کند.،اسمی است که بر کنندفاعل 

 اسم ظاهر -3ضمیر مستتر      -2ضمیر بارز     -ا  : به سه صورت می آید فاعلدر زبان عربی، 

و صیغه  سبدچ به آخر فعل می که صل رفعی است همان ضمیر متّاین ضمیر،  :ضمیر بارز –الف ***

 تُلرسَ، اَ فعل را تشکیل می دهد

 

ضمیر بارز داشته باشد حتما همان ضمیر بارز، فاعل است و اسم هاي بعد  هر فعلي كه

 از فعل نمي توانند فاعل باشند 

 دارد که عبارتست از :  ضمیر بارز ،صیغه 12فعل ماضی در 

 نا  -تُ  -تُن   -تُم -تُما -تُما -ت   -تَ  -نَ  -و -ا -ا
 :  ، ضمیر بارز دارد که عبارتست ازصیغه 1فعل مضارع در 

  نَ  -و -ا -ا -ی -نَ  -و -ا -ا
 امر از مضارع ساخته می شودفعل چون  فعل امر همان ضمایر بارز در فعل مضارع هستنددر ضمایر بارز 

 نَ  -و -ا -ا -ی ضمایر بارز فعل امر: 

 ضمیر بارز )فاعل (
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صیغه هایی که فعل است که می تواند در این ضمیر همان،ضمیر پنهان در  :ضمیر مستتر –ب ***

 .شودواقع  فاعلضمیر رفعی و  ضمیر بارز ندارند

  است عبارتند از: ضمیر رفعیهمیشه در آنها  ضمیر مستترفعل هائی که ضمیر بارز ندارند و 

 فاعل است  ، ضمیر رفعی ودر آن «مستتر انتَ » ب مضارع و امر که خاطَ لمُ ل   -1

 فاعل است در آن، ضمیر رفعی و «را مستتانَ  »مضارع که  هم وحدل  متک  -2

 فاعل استو یدر آن، ضمیر رفع «مستتر حنُ نَ  » م مع الغیر مضارع کهمتکل     -3

ه : ه ب فقطصیغه ها برای پیدا کردن فاعل به کلمات بعدی نیاز نداریم چون فاعل فعل ها و در این  توج 

 است فعلخود در  و پنهان مستترصورت 

 واجب االستتاردر مضارع  ) مخاَطب،متکل م وحده،متکل م َمَع الغیر(صیغه 3ناین جهت به ایاز 

  بُذهَنَ      بُذهَاَ   (  بْذهَاِ ) بُذهَتَ :میآیدستتر میرمضگویند چون فاعل درخود فعل به صورت می

 

 : هرگاه فاعل ضمیر داخل فعل نباشد، به آن اسم ظاهر می گویند  اسم ظاهر –ج ***

 بَ .الواج  بةُالِالطّب(  کَتَبَت                             بَالواج  بُالِالطّ الف( کَتَبَ

  ندمیگوی اسم ظاهرکه به آن  است فاعل ،و بعد از فعل بیاید هددبام که کار را انج هر اسمی 

 .تاس،هر اسمی به غیر از ضمیراسم ظاهر، و

هستند که بعد از فعل آمدند و کار را انجام دادند از اسم ظاهر« البةالطّ -بالِالطّ»در جمله های الف و ب  

 .و مرفوع می باشندفاعل این جهت، 

 سؤال: در چه صیغه هائی،فاعل به صورت اسم ظاهر می آید؟  

انتَ مستتر        انتَ مستتر 

 )فاعل()فاعل(              

مستتر انا 

 )فاعل(

مستتر نحن 

 )فاعل(

 فاعل و مرفوع  فاعل و مرفوع 
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 مفرد مونث غایب »و  «مفرد مذكر غایب »صیغه هاي درو فقط فقط  ،فاعل» 

  دمي آیاسم ظاهر  بصورت

 .ورت اسم ظاهر نمی آید بلکه یا ضمیر بارز است و یا ضمیر مستترفاعل هیچگاه بص ،صیغه هابقیه و در 

    ҈   های مفرد مذکر غایب و مفرد غایب انواع فاعل در فعل   ҈

یا در خود  «ث غایبن  ؤمفرد م » و« ر غایبمفرد مذك   » فاعل در این دو صیغه

 و یا اسم بعد از فعل  بصورت ضمیر مستتراستفعل 

در  فاعل باشند غالباً جمله اسمیهدر  « ث غایبنّؤمفرد م »و  « ر غایبمفرد مذکّ » اگر این دو صیغه -الف

 االنسانَ  قَلَخَ است        اهللُ مستترضمیرصورت بخود فعل 

باشند ممکن است لیه جمله فع در «ث غایبنّؤمفرد م »و  «ر غایبمفرد مذکّ »و اگر این دو صیغه  -ب

 االنسانَ اهللُ قَلَباشد       خَ ) اسم ظاهر (اسم بعد از فعل ،علفابلکه نباشد فعل  فاعل در خود

. یعنی هستند جایزاالستتار «  مفرد مونث غایب »و «  مفرد مذكر غایب »از این جهت دو صیغه 

با وجود اسم ظاهر که شرایط مرفوع بودن و فاعل را دارد ضمیر مستتر در این دو صیغه،نمی تواند ضمیر 

 اعل واقع شود و اگر این اسم وجود نداشته باشد این نقش را ضمیر مستتر می گیرد.متّصل رفعی و ف

  

 

      

 

  

    

 

           

 (هو مستتر)فاعل

 فاعل )اسم ظاهر(

 (6) مخاطب                                            صیغه شش     

 (2) متکل م                                                صیغه دو    

 (1) جمع غایبمثنی و                                             صیغه  چهار    

 (2) اسمیه جملهغایب در                                           رومؤن ث مفردمذک  

 مستتر می آید یاضمیر بارز یا ضمیرفاعل در خود فعل  :نتیجه

   فاعل
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چهار متکلّم و دو صیغه مخاطب و  در شش صیغهاز کادر های باال نتیجه می گیریم 

در جمله اسمیه  ه)بشرطی کغایبو جمع غایب و همچنین دو صیغه  مفرد مثنّی صیغه 

 فاعل در خود فعل به صورت ضمیر بارز یا ضمیر مستتر می آید.باشند(

در دو صیغه مفرد غایب بشرطی که در جمله فعلیه باشند ممکن است فاعل در وفقط  

 .د بلکه بعد از فعل و به صورت ضمیر بارز بیایدخود فعل نباش

  

 خود فعل است و یا بعد از فعل  مهم: فاعل هیچگاه قبل از فعل نمي آید بلكه یا در

 مفعول به و منصوب الطّعام=      الطّفل= فاعل و مرفوع       فعل متعدی  =لَاکَارکان اصلی جمله فعلیه :  

  فعل متعدی + فاعل + مفعول به -2      فعل الزم + فاعل      -1

                 مفعوٍل منصوبٌ  ل  ل  فاعٍل مرفوٌع            کُ کُ بدانیم که :                       

 {  مفعول به و منصوب الطّعام=      الطّفل= فاعل و مرفوع       فعل متعدی  =لَاکَ}    الطَّعامَ  فلُالطّ اَکَلَ  

 در ترکیب فعل اینطور می نویسیم» اگر فاعل در خود فعل باشد ، به صورت بارز یا مستتر 

 ارةَیّالسّ اِرکَب                        مَ             علّالمُ أََلَناسَ       مثال:       ه [فعل و فاعل ] 

 بلکه اسم بعد از فعل،فاعل استنتیجه:فاعل درخود فعل نیست 

 مؤن ث ر وفرد مذک  م 

 

 

 در جمله فعلیه غایب

  

   فاعل +  

  «ضمیر بارز» فعل و فاعله نا  «انتَ مستتر» فاعله وفعل 
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    صورت فعل واجب است مفرد بیاید ؟ در چه

ل جمله باشد     -2                 فعل غایب باشد  -1  فعل در او 

 فاعل، اسم ظاهر باشد و ضمیر بارز یا مستتر نباشد -2

 مفرد بیاید .  ش،مله ای وجود داشت واجب است فعلمورد با هم در ج  3 هرگاه این 

 .  هُمَّهَاَ بونَکتُیَ وَ رسَالدَّ ابُلُّطّال عُمِستَیَ     

 [فاعل ، اسم ظاهر است -1اول جمله است         -1 فعل غایب است      -3]  مفرد آمده چون ،  عُ م  ستَ یَ 

 شرط وجود ندارد . 1مفرد نیامده چون یکی از  ،بونَ کتُ یَ 

 فاعل ، اسم ظاهر نیست -1              فعل اول جمله است  -1               فعل غایب است  -3

 

 :  می آید «فاعل  »س مثل نفعل از نظر ج

 ث آمده .نّؤث است فعل هم منّؤم )المُعَلّمة(: چون فاعل رسَالدّ ةُمَعلّالمُ تْألَسَ

 : جمله ایست که با اسم شروع میشود جمله اسمیه

  . مبتدا و خبر عبارتست ازجمله اسمیه ن اصلی ارکا 

 است یعنی به هیچ فعل یا جارومجروری، مبتدا گفته نمی شود اسمفقط  مبتداهمانطور که می دانیم 

شکل می آید :     3به عبارتی است که معموالً بعد از مبتدا می آید و مبتدا را توضیح می دهد و خبر خبر

  شبه جمله -3                         جمله  -2                        مفرد -1

  اهلل  رسولُ دٌمَّحَ.    مُهر گاه خبر ، اسم باشد ، به آن خبر مفرد می گویند  -1

 رسَالدَّ بُکتُتَ مُریَ.  مَهرگاه خبر ، فعل و یا جمله اسمیه باشد ، به آن خبر جمله می گویند  -2

 خبر مفرد  

 خبر جمله فعلیه
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  خبر نیستکند پس نمی معنای جمله را کامل  به تنهایی «درس »عبارت  در این. عیفٌها ضَرسُدَ مریمُ

خبر  ،هم برای مریمامبتدا و خبر ب ،عیفٌها ضَر سُدَ .کرده  ،معنای جمله را کاملا و خبرد بلکه ترکیبی از مبت

    برمفرد{} دَرس= مبتدا ، ها=مضافٌ الیه ، ضعیفٌ= خ [ جمله]مریم= مبتدا ، دَرسها ضعیفٌ= خبر.نددشواقع 

 گویند  شبه جمله می به آن خبر، مان باشدز مکان و قید یا رمجروجارو ،رهرگاه خب -3

 .  ناهُ  الج دارُ                                        .مِنَ االیمان   قالخل سنُحُ 

 ، جارو مجرور یا قید مکان وزمان باشد میتواند بر مبتدا مقدم شود ،هرگاه خبر

 شِفاءٌ   فی العَسَل                                 االستراحة  وقتُ   اآلنَ       

 ، مبتدا واقع نمی شوند معموال  زمان مثل جارو مجرور  مکان وقید های 

 ویاموصول  -اشاره  -ضمیر  – اسم خاص   مثل: ،که اصوال  باید معرفه باشد اسمی است ،مبتدا

ا ف الم) ال ( دکه ال سمیا   .اصوال  باید نکره بیایدخبر ارد، ام 

 شکل بکار می روند  1صل میتواند عدول کنند کالً مبتدا و خبر به این اولی مبتدا و خبر از این 

 نکره← نکره       خبر ← مبتدا  -2   نکره   ←خبر  معرفه        ←مبتدا  -1

     معرفه                     ← خبر  معرفه         ←مبتدا -3

 

 ( معرفه ←نکره         خبر  ←مبتدا  ) مبتدا و خبر اصال  به این صورت بکار نمی ورند 

 غلط است . (   لمیذ : خبرالتّ        مبتدا:  تابکِ اگر بگوییم  )        . ظیفٌنَ لمیذِالتّ تابُکِ

 و خبر وجود ندارد .  . و این فرم در مبتدا معرفه است «خبر » نکره و « مبتدا »چون در این صورت  

 است (ر و مرفوع ب: خ ظیفٌنَ    ه و مجرور یال : مضافٌ لمیذِالتّ  مبتدا و مرفوع   : تابُکِ ) رکیب باالدر ت

 خبر )جمله اسمیه(

 خبر )شبه جمله( خبر )شبه جمله(

 خبر) شبه جمله(  مبتدا مبتدا خبر) شبه جمله( 
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علم ) اسم خاص (  -1     موصول -3      اشاره -2     ضمیر -1      ف:اقسام معار

 معرفه به اضافه – 6        دارد ( ف و الم ) ال () اسمی که الذوالالم -5

قلم در ظاهر  : قلم االستاذمثل  است معرفه به اضافه، الیه معرفه بیاید مضافٌ ،نآ]اسم نکره ای که بعد از  

 ، هم معرفه شده است [  قلمآمده است ، پس ( الیه معرفه  مضافٌ )نکره بوده  ولی چون بعدش ، االستاذ 

آمده  (هالیه معرف مضافٌ ) «ی » متّصل  متکلّم وحده  یرضمچون بعدش، ی لنکره بوده و اً: رب ظاهر یبّرَ 

 ن معرفه به اضافه می گویند .آمعرفه شده است و به ،  رَبّبنابراین 

شده است  ههم معرف دفتر ( الیه معرفه مضافٌ) «هذا » اسم اشاره : دفتر ظاهراً نکره بود اما با آمدن  دفتر هذا

 به آن معرفه به اضافه می گویند . که 

 مۀ کل ی است،یعنی درترکیب آنهااعرابشان محل  کلمات مبنی نقش بگیرند، هرگاهنکته:

     وریم .باید بیا حتما   را  محال   

                                          نَّکُلَ                             هُمیتُأرَ                         احونَلّفَ       الءؤه 

           تُمارمَّ دَ                                        نتَاَ   نمَ

 

قید مکان و زمان ( و جمله ) جمله فعلیه یا جمله اسمیه ( خبر  –گاه شبه جمله )جارو مجرور  هر

                                                                     .  ع شوند اعرابشان محلی استواق

 ة درساِلَی المَیَذهَبُ  لیٌّعَ                             فِفی الصّ لمیذُالتّ                         وح اللَّ مامَاَ مُلّعَمُالَ

 مفعولٌ به محالً منصوب

مبتدا 

 محالً

 مرفوع                     
  

 (خبر محالً مرفوع )جمله خبر محالً مرفوع )شبه جمله( شبه جمله(خبر محالً مرفوع ) 

 خبرمقدم 

 محال 

 مرفوع          
  

                      مبتدا محالًمرفوع

  

 جرور به حرف جرّمحالً م 
  

 فاعل  

 محالً 

 مرفوع
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ل جمله بود ، برای اینکه بفهمیم جمله اسمیه است اوّ ( درجارور مجرور یا ظرفشبه جمله )یادمان نرود اگر 

اینها نوع جمله را تشخیص می دهیم به این گونه که اگر کلمه بعدشان ، اسم باشد پس  ،از کلمه بعدیا فعلیه

 جمله فعلیه است. جمله اسمیه است و اگر فعل باشد نگ

        تَفِرّونَ    اَینَ   .می فهمیم جمله فعلیه است که فعل استظرف است از کلمه بعدش « ینَاَ » چون:ون رّفِتَ ینَاَ

  الجدارُ    ینَاَ      می فهمیم جمله اسمیه است.اسم است «  ینَاَ» ؟ چون کلمه ی بعد از  الجدارُ ینَاَ

   است جمله فعلیه ،پسآمده «یتُأرَ »فعل، : چون بعد از جارومجرور ةٌکثیر  شیاءَاَ   یتُأَرَ   ریق  فی الطّ 

   است یهاسمجمله  ،پسآمده «اشیاء »اسم  ،ور) چون بعد از جارومجر: جمله اسمیه  ثیرةٌکَ ءُشیااَ   ریق فی الطّ

 ید آمطابق با مبتدا می  ،باشد از نظر صیغه  ، فعل یا اسم مشتق  ربنکته : هر گاه خ

 مده (آث نّؤم مفرد ،فعل چون خبر واقع شده از نظر جنس مثل مبتدا )  تعَلَطَ مسُالشَّ

 ث آمده (نّؤم ،ز نظر جنس مثل مبتدا( است اةه) صفت مشبّ خبر چون اسم مشتقّ )    ةٌرَّمُ  ةُقیقَالحَ

 برایش واجب نیست مبتدا ۀباشد پیروی از صیغ و اگر خبر اسم جامد

 ر باشد ( مذکّ، اسم جامد است الزم نست مثل مبتدا) خبر چون    ةٌماناَ رُّالسِّ

 (اید یث بنّؤم ،الزم نیست مثل مبتدا است ) خبر چون اسم جامد نٌسَحَ لقٌخُ داقةُالصِّ

  ان قواعد مفرد مونث می آید نسیادمان نرود برای جمع غیر ا

 ظرف       فعل و فاعل        

  مرفوع مؤخّر ومبتدای خبر مقدم محال مرفوع      

 فعل و فاعل     مفعولٌ به و منصوب         جارو مجرور

 و مرفوعی مؤخّرمبتدا     خبرمقدم  محالً مرفوع 

 فردخبر م

 خبر مفرد

 خبر مفرد

 خبر جمله
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 مده. ث آنّؤمفرد م ،و خبر اسم اشاره ،ان استجمع غیر انس ،چون اخبار]  ۀٌفیدمُ خبارُاالَ هذه

فعل از نظر  و فعل را بعد از آن می آوریم ول جمله او  دراسم را ه اسمیه،برای تبدیل جمله فعلیه ب

       باهَذَ  لمیذان التّ                   لمیذ ان التّ  بَهَذَ        یدل جمله بیامثل اسم او   بایدصیغه 

 است  مبتدا ،و در جمله اسمیه فاعل فهمیدیم که اسم جابجا شده در جمله فعلیه، 

را بدون تغییر به عنوان  مبتدا ل جمله واو  درمله اسمیه به فعلیه : فعل را براي تبدیل ج

 . را مفرد می کنیم فعل اعل بعد از فعل می آوریم و اگر فعل غایب باشد حتما  ف

                     النوم  نَمِ جالُالرّ   ضَهَنَ                          وم نَّلن اا مِضوهَنَ   جالُالرّ

  است مفرد شدهآمده،  ل جمله در اوّاست چون : فعل غایب ضَهَنَ

  است فاعل و در جمله فعلیه، مبتدار جمله اسمیه، اسم جابجا شده د

 ل جمله می آید ( فعل او3ّ                                                 ل جمله می آید( فاعل او3ّ                 

 

عل غایب مفرد می شود(ف1د                                     مبتدا می شو ةصیغ ( فعل مطابق1                  

  

د نالف ممدود ) ا ء ( اگر به عنوان حروف زاید باشو (  ٰى )الف مقصورو (   ۃ تای گرد )نکته:  

 هراءزَ  -ٰىشربُ  -ۃلمیذَ : ت   ث می شودن  مؤ ،اضافه شود آن اسم یعنی به آخر اسم

 . ث نمی باشدن  باشند و زاید نباشند آن اسم ، مؤ واگر این حروف جزء حروف اصلی 

 اسمیه

 فاعل      فعل    

 فاعل       فعل      خبر      مبتدا و مرفوع  

 خبر       مبتدا          

 یهفعل

به  فعلیه

 اسمیه

  

اسمیه به 

 فعلیه

  

 و مبتدا می شود
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 (ث نّؤاست نه م رمذک  ،  ماء نابراین ب است ماء : در ماء الف و همزه حروف اضافی نیست بلکه اصلی )

 ( ث نّؤنه ماست  رمذك  ،  بَالءفقط الف زاید است و همزه اصلی است پس  بَالء :در بَالء )

     *       *       *       *       *      *       *        *       *       * 

 به تحلیل صرفی حرف و موارد اضافه شده در تحلیل صرفی اسم و فعل بپردازیم

 حرف                          

 غیر عامل –عامل  -1

 

 

 مبنی  َعلَی  -2
 

 

 کونی السّلَعَ بنیّمَ -عامل جرّ –: حرف  فی          کونی السّلَعَ مبنیّ -عامل جزم –بوا: حرف ذهَتَ ال

 .و الء نهی عامل هستندنکته: حروف جر  

  

 

 

                                              

 

 ل (وعفم) اسم  مشتقّ –معرفه به ال  -معرب   – ذکّرم –جمع  –: اسم  بونَوتکمَال

                             َ :     تح الفَ   

    ُ     :   م  الض   

     ِ      :سر الکَ  

 ْ       : کونالس    
 
   ٰى،   ا  ، ي،   

 

 جمع ( –ی مثن   –عدد ) مفرد  -1

 ث (ن  ؤم –ر جنس ) مذک   -2

 معرب -3

 نکره –معرفه  -1

 ( ) نوع مشتق   مشتق   –جامد  -5

 تحلیل

 حرف

 تحلیل

 اسم
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 (  ) اسم فاعل قّمشت –نکره  –معرب  –ث نّؤم –جمع  –: اسم  اتملِّکَتَمُ     

 مات تکلّمثل مُ .است صحیح اآلخرختم نشود «  ءا ، ٰىي ، ا  ،   »هر اسمی که به 

  . مثل سماءصحیح اآلخر نمی باشدختم شود «  ءا ، ٰىي ، ا  ،   »و اگر به این عالئم 

 

 

 

 

 ا

 هُم وحدَتکلّلمُلِ –ضمیر منفصل رفعی  -مبنیّ –معرفه  -:  اسمناَا

 ثنّؤر و الملمذکّلجمع الِ -لقریباسم االشاره لِ – بنیّمَ –معرفه  -اسم  –هوالء 

 ثنّؤللمفرد الم – موصول خاصّ – مبنیّ –معرفه  –تی : اسم لّا

            

 

 

 

 

 یمتعدّ -ستفعال ( ثالثی مزید ) اِ – مبنیّ –لمخاطب لِ –: فعل ماضی  فهومَمَال  جتَخرَستَاِ لهَ

  اسم   -1

 معرفه -2

   مبنی   -3

 نوع آن -1

 آن      ۀصیغ -5

  (نفی و ... –نهی  –امر  –مضارع  –نوع فعل ) ماضی  -1

 صیغه فعل  -2

  مبنی   –معرب  -3

 ثالثی مزید ) بابه( –د ثالثی مجر   -1

 ی متعد   –الزم  -5

 

اسمهای  تحلیل  

 ،اشاره)  مبنی  

 (،ضمیرموصول

 تحلیل

 اسم
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 الزم  –فعال ( زید ) اِثالثی م –معرب  –ع الغیر م مَلّتکلمُلِ –: فعل مضارع  کل فی االَ طُفرِنُ

 فوائد

 

 بعد از اسم اشاره بیاید هیچ نقشی ندارداگر اسمی که ال دارد،،گفته شد بال  که قهمانطور

  احَفّالتُ     ذلكَ     لناکَاَ 

 : ی ندارد، نقش خاص  که بعد از موصول می آیدیعنی همان عبارتی صله موصول 

  اهللُ  هُبُّحِیُ  قّالحَ فی سبیل  لُقاتِیُ  ذیلّاَ 

 

صل باشد واجب است مفعول بر ضمیر مت   ،اسم ظاهر و مفعول ،: هر گاه فاعلمهم  خیلی 

 فاعل مقدم شود

از این جهت بجای اینکه است صل ضمیر متّومفعول  = ها و فاعل و اسم ظاهر =البالط  البُ         کَتَبَها الطّ

 .می شودبیاید مفعول بر فاعل مقدم ل فاعل اوّ

 تابع          مفعول       فعل وفاعل  

 فاعل     خبر     صله     مبتدا   
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