عربی
پایه دهم و یازدهم

گردآورنده  :اعطاالهی
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 -1فعل ماضی
 6صیغۀ
غائب

ذَهَبَ

ذهبَت

ذهبا

ذَهَبَتا

ذهبوا

ذَهَبنَ

 6صیغه
مخالطب

ذهبتِ

ذهبتُ

ذهبتَ

ذهبتما ذهبتما

متکلم ذهبنا

ذهبتُم ذهبتُنَّ

 -1فعل ماضی در گذشته کار انجام می شود.
 -2تحت هیچ شرایطی آخر فعل ماضی یعنی اعراب فعل تغییر نمی کند.
 -3غیر از فعل صیغه ی هو -هی بقیه ی فعل های ماضی دارای فاعل ضمیر بارز
هستند( .یعنی ضمایری که به آخر آن ها متصل شده فاعل است).
 -4ضمایری که فاعل می گیریم عبارتند از (ا-و -ا -نَ -تَ -تُما -تُم -تِ -تُما -تُنَّ -تُ-
نا)
 -5از فعل های ماضی می توان ماضی بعید ساخت یعنی در صورتی که فعل ماضی
همراه کان بیاید ماضی بعید ساخته می شود .کان الطالبُ ذَهَبَ -دانش آموز رفته بود.
 -6اگر فعل ماضی فعل شرط باشد ترجمه ی آن مضارع التزامی و اگر جواب شرط
باشد ترجمه ی آن مضارع اخباری است.
إن إجتهدتَ فی الحیاهِ نَجَحتَ.
فعل شرط

جواب شرط

تالش کنی

موفق می شوی
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 -7فعل ماضی با حرف «ما» منفی می شود.
 -8فعل های ذهبت ،ذهبتَ ،ذهبتِ ،ذهبتُ فقط در حرکت حرف اخر با هم فرق دارند.
 -9صیغه های غایب با او -آنها ،صیغه های مخاطب با تو -شما ،صیغه های متکلم با
مَن – ما ترجمه می شود.
 -10فقط وقتی فعل ماضی متکلم مع الغیر باشد ضمیر «نا» فاعل است در غیر این
صورت «ـنا» مفعول است.
خَلَقنا= ماضی متکلم مع الغیر
فاعل

یُساعِدُنا= فعل مضارع شاهِدنا = فعل امر
مفعول
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مغعول

 -2فعل مضارع
 6صیغۀ
غائب

یذَهَبُ

تذهبُ

یذهبان تذَهَبان
یذهبون یذَهَبنَ

تذهبُ

 6صیغه
مخالطب

تذهبین

اذهبُ

تذهبانِ تذهبان

متکلم نذهبُ

تذهبون تذهبنَ

 -1فعل مضارع در زمان حال ترجمه می شود( .می +بن مضارع) :می رود
 -2آخر فعل مضارع یعنی اعراب فعل تغییر پذیر است به جز صیغه ی  6و 12
یَذهَبنَ و تَذهَبنَ این  2فعل هیچگاه آخرشان تغییر نمی کند.
فعل مضارع به خاطر عواملی که در پشت آن قرار می گیرد حرکتش تغییر می کند.
 9 -3تا از فعل های مضارع فاعلشان ضمیری است که به آخر آنها متصل شده این
ضمایر عبارتند از ( – 1و -ی – ن در ضیغه ی  6و )12
أتَأمرونَ الناسَ بالبرِّ.
فاعل ضمیر بارز

 -4فعل های متکلم مضارع همیشه فاعلشان ضمیر أنا -نحن می باشد.
أَذهَبُ الی المدرسهِ.
فعل و فاعل ضمیر أنا مستتر

 -5با فعل مضارع می توان ماضی استمراری ساخت یعنی (می  +بن ماضی) اگر فعل
مضارع همراه کان باشد در هنگام ترجمه فعل به صورت ماضی استمراری ترجمه می
شود.
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کان الطالبُ یذهبُ  :دانش آموز می رفت.
 -6فعل مضارع به همراه النفی (ال نافیه) منفی می شود .این حرف حرکت آخر فعل
مضارع را تغییر نمی دهد.
 -7فعل مضارع به همراه ال نهی (ال ناهیه) فعل نهی می شود فقط فراموش نکنیم این
حرف بر سر  14صیغه ی مضارع می آید و آخر فعل را مجزوم یا ساکن می کند.
ال یذهب= نباید برود

ال تَذهَب= نرو

ال أَذهَب = نباید بروم

فعل غائب

فعل مخاطب

فعل متکلم

 -8از فعل مضارع فعل مستقبل می سازند .سَـ یا سوف +فعل مضارع برای ترجمه
فعل مستقبل از لفظ «خواهـ» استفاده می شود.
 -9از فعل های مضارع مخاطب ،امر مخاطب می سازند.
اِذهَب

اِذهَبی

اُکتُب

اُکتبی

اِذهَبا

اِذهَبا

اُکتُبا

اُکتُبنا

اِذهَبوا

اِذهَبنَ

اُکتبوا

اُکتُبنَ

شاهِد

شاهِدی

اَکرِم

اَکرِمی

شاهِدا

شاهِدا

اَکرِما

اَکرِما

اَکرموا اَکرِمنَ

شاهِدوا شاهدنَ

فعل هایی مانند اُدعُ -إهدِ -آتِ  .....نیز فعل امر هستند.
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فعل های امر به صورت دستوری ترجمه می شوند .برو -بروید
از فعل های غائب و متکلم مضارع نیز فعل امر می سازند.
أَذهَبُ – لِأَذهَب :باید بروم

یَذهَبُ – لِیذهَب  :باید برود

 -10فعل مضارع در صورتی که هیچ حرفی پشت آن نیامده باشد به « ُ » -یا « ن »
ختم می شوند .و به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود.
 -11حروفی هستند که پشت فعل مضارع می آید که هم ترجمه ی فعل را تغیر می دهد
هم حرکت یا اعراب فعل را.
 -12نکته ی بسیار مهم
فعل در ترکیب جمالت عربی همیشه از صیغه های غائب است مگر اینکه در جمله ضمیر
مخاطب یا لفظ « یا – ایُّها – ایتُّها » داشته باشیم در این صورت فعل جمله حتماً مخاطب
است.
 -13فعل های صیغه ی هو -هی در ماضی و مضارع «ذَهَبَ -ذَهَبَت ،یَذهَبُ -تَذهَبُ»
تعیین فاعلشان کمی پیچیده است فاعل این چهار فعل یا اسم ظاهر است و بعدشان می
آید در صورت نبودن اسم ظاهر ضمیر مستتر هو یا هی است.
فَرِحَت الطالبات.
فاعل

یَحمِلُ حبابات الماء.
فعل و فاعل ضمیر هو

أرسَلَ رسوله .

تَعمَلُ االسماک.

فعل فاعل ضمیرهو

فعل مفرد مونث +جمع غیرعافل

شَیَّعَت األُم الضیوف
فاعل مفعول
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 -14فعل منفی ماضی به دو شکل ساخته می شود.
ما ذَهَبَ  :نرفت

لم یَذهَب  :نرفت

 -15فعل هایی که به ساکن ختم می شود یعنی آخر آن ها ساکن می گیرد مانند ذهبت،
اِذهَب  ،ال تَذهَب ساکن آخر آن ها به کسره (  )ِ -تبدیل می شود در صورتی که کلمه
ی بعد از آن ها ابتدا به ساکن باشد.
فَرحتِ الطالبات فعل این جمله صیغه ی مفرد مونث غائب است آن را با صیغه ی انتِ
اشتباه نگیریم.
 -16فعل در ابتدای جمالت عربی در صورتی که فاعل ان اسم ظاهر باشد به صورت
مفرد می آید و فقط از نظر مذکر و مونث بودن با فاعل خود مطابقت می کند.
ذَهَبَ التالمیذ  :دانش آموزان رفتند.
فعل فاعل
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فعل ثالثی مزید و مجرد
فعل ها را در زبان عربی از جهت تعداد حروف در صیغه ی مفرد مذکر غائب ماضی
به فعل ثالثی مزید و مجرد تقسیم می کنند.
تُشاهِدُ –  4حرف ،ثالثی مزید

یَکتُبونَ –  3حرف  ،ثالثی مجرد

عَلِّموا –  4حرف ،ثالثی مزید
اگر حروف فعل در صیغه ی مفرد مذکر غائب ماضی  3حرف باشد فعل ثالثی مجرد
و اگر بیش از  3حرف باشد فعل ثالثی مزید می گویند.
ترجمه ی فعل های ثالثی مزید و مجرد را دقت کنیم.
ذهَبَ :رفت

اَذهَبَ :برد

کَتَبَ :نوشت

کاتَبَ :نامه نگاری کرد

فَهَمَ :فهمید

فَهَّمَ  :فهماند

عَیَشَ :زندگی کرد

جَلَسَ  :نشست
عَمِلَ :انجام داد

اَجلَسَ :نشاند
عامَلَ :رفتار کرد

جالَسَ :هم نشینی کرد

تَعایَشَ :هم زیستی کرد

قَطَعَ :برید

غَفَرَ :آمرزید

اِستَغفَرَ :آمرزش خواست

مَنَعَ :منع کرد

ذَکَرَ  :یاد کرد

تَذَکَّرَ :به یاد آورد
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اِنقَطَعَ :بریده شد
اِمتَنَعَ :خودداری کرد

 8باب ثالثی مزید
ماضی

مضارع

امر

مصدر

استفعلَ

یَستَفعِلُ

اِستَفعِل

اِستِفعال

اِفتَعلَ

یَفتَعِلُ

اِفتَعِل

اِفتِعال

اِنفَعَلَ

یَنفَعِلُ

اِنفَعِل

اِنفِعال

اَفعَلَ

یُفعِلُ

اَفعِل

اِفعال

تَفاعَلَ

یَتَفاعَلُ

تَفاعَل

تَفاعُل

تَفَعَّلَ

یَتَفَعَّلُ

تَفَعَّل

تَفَعُّل

فاعَلَ

یُفاعِلُ

فاعِل

مُفاعَلَه

فَعَّلَ

یُفَعِّلُ

فَعِّل

تَفعیل
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 -1مصادر فعل های ثالثی مزید اسم هستند.

استخراج= اسم

 -2باب استفعال و افتعال گاهی شبیه هم هستند.
اِستَمَعَ :حروف اصلی= سَمِعَ

اِستَخرَجَ :حروف اصلی= خَرَجَ

باب افتعال

باب استفعال

 -3باب افتعال و انفعال گاهی شبیه هم هستند.
اِنهَزَمَ  :حروف اصلی= هَزَم

اِنتَصَرَ :حروف اصلی= نَصَرَ

باب انفعال

باب افتعال

 -4مصدر باب مفاعله وزن دیگری نیز دارد به نام فِعال مُدافَعَه یا دِفاع
 -5هر فعل الزمی را (فعلی که نیاز به مفعول ندارد) به باب افعال یا تفعیل ببرند متعدی
می شود (فعلی که نیاز به مفعول دارد).
خَرَجَ :خارج شد

اَخرَجَ  :خارج کرد
فعل متعدی

فعل الزم

 -6مصدر فعل یعنی چه؟ یعنی کلمه ای که از خود فعل می سازیم:
عَلَّموا = تعلیم

تُشاهدین = مشاهده

 -7باب فعل یعنی چه؟ هریک از فعل های ثالثی مزید در یکی از باب ها ساخته شده
است مانند باب استفعال ،افتعال ،انفعال .....
عَلَّموا = باب تفعیل

تُشاهدینَ = باب مفاعله
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 -8حروف زائد و حروف اصلی فعل های ثالثی مزید :هر فعل ثالثی مزید در صیغه ی
مفرد مذکر غائب ماضی  3حرف اصلی دارد و حرف های باقیمانده را حروف زائد می
گویند که ممکن است یک حرف یا دو حرف یا سه حرف باشد.
باب افعال -مفاعله -تفعیل در صیغه مفردمذکر غائب ماضی= یک حرف زائد
باب افتعال -انفعال -تفاعل -تفعل در صیغه مفردمذکر غائب ماضی= دو حرف زائد
باب استفعال در صیغه مفردمذکر غائب ماضی= سه حرف زائد
 -9نکته
فعل های باب افعال و تفعیل= متعدی (یعنی نیاز به مفعول دارند)
فعل های باب تفاعُل و تفعُّل = الزم (یعنی نیاز به مفعول ندارند)
فعل باب انفعال =  % 100الزم (یعنی نیاز به مفعول ندارد)
فعل های باب استفعال -مفاعله = غالباً متعدی (یعنی نیاز به مفعول دارند)
فعل باب افتعال = گاهی الزم و گاهی متعدی
 -10فعل های ثالثی مزید به صورت ماضی و امر فقط در یک حرکت با هم تفاوت
دارند.
شاهَدَ :ماضی ،مشاهده کرد

شاهِد :امر ،مشاهده کن

نَزَّل  :ماضی ،نازل کرد

نَزِّل  :امر ،نازل کن
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 -11فعل های باب تفاعُل و تَفَعُّل در ماضی و امر و مصدر شبیه هم هستند.
تَعارَفَ = فعل ماضی
تعارف

تَعارَف = فعل امر
تَعارُف =مصدر ،اسم

تَبَسّمَ = فعل ماضی
تَبسّم

تَبَسّمَ = فعل امر
تَبَسُّمَ =مصدر ،اسم

 -12تمامی مصادر فعل های ثالثی مزید اسم هستند.
استخراج -اجتماع -انقالب -احسان -تَعارف – تبسم -مشاهده -تعلیم
 -13فعل های ثالثی مزید مانند فعل های ثالثی مجرد صرف می شوند و به شکل های
مختلف فعل در می آیند.
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مثال
فعل ماضی

فعل مضارع

فعل امر

استخرج

استخرجت

یستخرج

تستخرج

استخرج

استخرجا

استخرجتا

یستخرجان

تستخرجان

استخرجا

استخرجوا

استخرجن

یستخرجون

یستخرجن

استخرجوا

استخرجت

استخرجت

تستخرج

تستخرجین

استخرجی

استخرجتما

استخرجتما

تستخرجان

تستخرجان

استخرجا

استخرجتم

استخرجتن

تستخرجون

تستخرجن

استخرجن

استخرجت

استخرج

استخرجنا

نستخرج
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فعل مضارع
اعراب یا حرکت آخر فعل مضارع در صورتی که هیچ حرفی پشت آن نیامده باشد
مرفوع است و به شکل زیر:
ُ  :یَذهَبُ  -تَذهَبُ – تَذهَبُ – أَذهَبُ – نَذهَبُ
ن  :یَذهَبان – یَذهَبونَ – تَذهَبانِ – تَذهَبانِ – تَذهَبون – تَذهَبین – تَذهَبانِ
صیغه  6و  :12یَذهَبنَ – تَذهَبنَ (اعراب این فعل هیچ گاه تغییر نمی کند)
عواملی هستند که پشت فعل مضارع می آیند و فعل مضارع را از جهت اعراب یعنی
حرکت حرف آخر و ترجمه تغییر میدهند.
حروف ناصبه :أن – لَن – کَی – حتّی – لـِ – لِکَی (این حروف پشت فعل مضارع می
نشینند و فعل مضارع را از جهت اعراب و ترجمه تغییر می دهند)
 -1وقتی حروف ناصبه پشت فعل مضارع می آید اعراب فعل مضارع تغییر می کند
یعنی حرکت ُ -به َ -تبدیل می شود .حرف ن از همه ی صیغه ها به جز صیغه ی  6و
 12حذف می شود .صیغه ی  6و  12هیچ تغییری نمی کند.
یَذهَبُ = أن یَذهَبَ

یَذهَبانِ = أن یَذهَبا

یَذهَبنَ = أن یَذهَبنَ

 -2ترجمه ی فعل مضارع با این حروف به دو شکل است:
أن – کی -حتی – لِـ  -لِکی  +فعل مضارع التزامی
یَذهَبُ = می رود – أن یَذهَبَ = برود
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لن  +فعل مضارع

مستقبل منفی (نخواهـ )

یَذهَبُ = می رود

لَن یَذهَبَ = نخواهد رفت

 -3گاهی فعل مضارع منفی با حرف (أن – حتی) با هم می آید.
یَذهَبُ = می رود
ال یَذهَبُ = نمی رود
أن یذهَبَ = برود

أن ال یَذهَبَ = مضارع التزامی منفی :نرود
أن  +ال نفی +فعل مضارع
أالّ یذهبَ  :نرود

 -4حرف حتی فقط وقتی پشت فعل مضارع بیاید حرف ناصبه است و فعل مضارع را
تغییر می دهد( .حرف حتّی قبل از فعل ماضی و قبل از اسم هم می آید که دیگر حرف
ناصبه نیست)
حروف جازمه :لَم – لِـ امر – ال نهی (این حروف هم پشت فعل مضارع می آیند و فعل
مضارع را از جهت اعراب و ترجمه تغییر می دهند).
 -1وقتی حروف جازمه پشت فعل مضارع می آید اعراب فعل تغییر می کند یعنی حرکت
ُ به ساکن تبدیل می شود .حرف ن از همه ی صیغه ها به جز صیغه ی  6و  12حذف
می شود .صیغه ی  6و  12هیچ تغییری نمی کند.
یَذهَبُ = لم یَذهَب

یَذهَبانِ = لم یَذهَبا
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یَذهَبنَ = لم یَذهَبنَ

 -2ترجمه ی فعل مضارع با حروف جازمه به این شکل است:
لَم +مضارع ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی

یَذهَب :می رود
لم یذهب :نرفت ،نرفته است

لـِ  +مضارع

یَذهَبُ  :می رود

مضارع التزامی

لِیَذهَب :باید برود

ال نهی  +مضارع

غائب

ال یَذهَب = نباید برود

مخاطب

ال تَذهَب = نرو

متکلم

ال أَذهَب = نباید بروم

نکته :حرف لَم را با لِمَ اشتباه نگیریم اولی پشت فعل مضارع می آید و فعل را مجزوم
می کند .دومی مخفف لِماذا کلمه ی پرسشی است و جمله را سوالی می کند.
نکته :در مورد حرف «لـِ» دقت کنیم ،این حرف انواعی دارد:
لِـ = حرف جر است و بعد از آن اسم می آید .مثال لِتَعلیم :برای یادگیری.
لِـ= حرف ناصبه است به معنی برای اینکه ،اول جمله نمی آید ،بر سر همه ی  14صیغه
ی فعل مضارع می آید ،فعل مضارع با این حرف به صورت مضارع التزامی ترجمه می
شود.

مثال

لِیَذهَبَ  :برای اینکه برود.
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لِـ = حرف جازمه است به معنی باید ،فقط اول جمله می آید ،فقط بر سر فعل های غائب
مضارع و متکلم می آید ،فعل مضارع با این حرف به صورت مضارع التزامی ترجمه
می شود و گاهی به این حرف ،حروفی مانند « فَـ  ،وَ » وصل می شود .مثال
لِیَذهَب  :باید برود

فَلیَذهَب :پس باید برود.

گاهی فقط ترجمه می تواند به ما کمک کند حرف لِـ ناصبه را با حرف لِـ جازمه اشتباه
نگیریم.
 عوامل شرط :یا حروف جازمه ی  2فعل ،اینها نیز کلمه هایی هستند که اول جمالتعربی می آیند و قدرت این را دارند که  2فعل را مجزوم کنند که اولین فعل را فعل شرط
و فعل دوم را جواب شرط می گویند ،این عوامل عبارتند از إن – مَن – ما
نکته :فعل شرط و جواب شرط اگر مضارع باشند هر دو مجزوم می شوند.
نکته :فعل شرط و جواب شرط اگر ماضی باشند هیچ تغییری نمی کنند.
نکته :فعل شرط چه ماضی باشد چه مضارع به صورت مضارع التزامی ترجمه می
شود.
نکته :جواب شرط چه ماضی باشد چه مضارع به صورت مضارع اخباری ترجمه می
شود.

16

نکته :کلمه إذا گاهی در اول جمله بیاید جمله را شرطی می کند حرکت فعل ماضی و
مضارع را تغییر نمی دهد ولی فعل ها به صورت مضارع التزامی و اخباری ترجمه می
شوند.
نکته :کلمه ی إن در اول جمله به معنای اگر همیشه جمله را شرطی می کند.
مثال :إن تَنصروا اهللَ یَنصُرکُم.
عامل شرط فعل شرط جواب شرط

نکته :کلمه ی «من» و «ما» همیشه عامل شرط نیست و آن را با کلمات مشابه آن اشتباه
نگیریم.
مَن  :اسم استفهام ،به معنای چه کسی  ،چه کسانی ،اول جمله می آید و جمله را سوالی
می کند.
ما  :اسم استفهام ،به معنای چیست ،اول جمله می آید و جمله را سوالی می کند.
ما  :حرف نافیه (نفی) فعل ماضی را منفی می کند گاهی پشت فعل مضارع هم می آید.
مَن  :اسم موصول ،به معنای آنچه ،چیزی که  ،چیزهایی که ،نقش می گیرد.
مَن  :هرکس ،هرکه عامل شرط ،اول جمله می آید بعد آن دو فعل می آید یا (فعل  +فَـ
).... +
ما  :هرچه  ،هر آنچه ،عامل شرط ،او ل جمله می آید بعد آن دو فعل می آید یا (فعل +
فـ)... +
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نکته :فعل شرط یا فعل ماضی است یا فعل مضارع
نکته :جواب شرط یا فعل ماضی است یا فعل مضارع یا جمله ی اسمیه
نکته :اگر در تست سوال شود عبارتی را تعیین کنید که معنای مضارع می دهد باید
جمله ای را مشخص کنیم که در آن فعل ماضی در جایگاه فعل شرط یا جواب شرط
واقع شده باشد.
نکته :بالفاصله بعد از ادوات شرط فعل می آید.
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فعل الزم و متعدی  /فعل معلوم و مجهول
فعل الزم= یعنی فعلی که نیاز به مفعول ندارد و معنای آن با فاعل کامل می شود.
ذَهَبَ الطالبُ الی المدرسهِ  .دانش آموز به مدرسه رفت.
فعل الزم فاعل

فعل متعدی :یعنی فعلی که نیاز به مفعول دارد و معنای فعل با کلمه ای دیگر غیر از
فاعل کامل می شود.
کَتَبَ الطالبُ الدرسَ  .دانش آموز درس را نوشت.
فعل

فاعل

مفعول

نکته :بهترین راه برای تشخیص الزم و متعدی ترجمه ی فعل است و پرسیدن چه چیز
را از فعل
ذَهَبَ = رفت

چه چیز را رفت

کَتَب = نوشت

چه چیز را نوشت

معنا نمی دهد
معنا می دهد

پس فعل الزم است.
پس فعل متعدی است.

نکته :وقتی فعل در جمله به ضمایر متصل به اسم – فعل -حرف متصل باشد نیاز به
ترجمه نیست آن فعل  % 100متعدی است.
نکته :فعل در باب افعال و تفعیل  % 100متعدی است و در باب انفعال  % 100الزم .
نکته :فعل هایی که بر وزن فَعُلَ هستند  % 100الزم هستند .حَسُنَ – کَبُرَ
نکته :وقتی مفعول در جمله موجود است فعل  % 100متعدی است.
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نکته :فعل های مجهول  % 100متعدی هستند.
نکته :فعل ها در باب تفاعُل و تفعُّل معموالً الزمند ،فعل ها در باب استفعال و مفاعله
معموالً متعدی و در باب افتعال گاهی الزمند و گاهی متعدی
نکته :همه ی فعل های متعدی به دو دسته ی معلوم و مجهول تقسیم می شوند.
نکته :همه ی فعل های الزم معلوم هستند چون فعل های الزم را نمی توان مجهول کرد.
نکته :همه ی فعل های امر معلوم هستند و نمی توان آن را مجهول کرد.
نکته :برای افعال ناقصه یعنی کانَ – لیسَ – صارَ – أصبَحَ – مادامَ نمی توان اصطالح
معلوم ،مجهول یا الزم ،متعدی را به کار برد.
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فعل معلوم :یعنی فعلی که فاعل آن معلوم و مشخص است.
فعل مجهول :یعنی فعلی که فاعل آن معلوم و مشخص نیست.
طریقه ی مجهول کردن جمالت در عربی
فاعل را حذف می کنند ،مفعول را جای فاعل می گذارند ،حرکت فعل ماضی را بر وزن
فُعِلَ و حرکت فعل مضارع را بر وزن یُفعَلُ تغییر می دهند.
کَتَبَ  :نوشت

کُتِبَ  :نوشته شد

یَکتُبُ  :می نویسد

یُکتَبُ  :نوشته می شود

نکته :اگر اولین حرف فعل ثالثی مجرد در ماضی و مضارع  ُ-باشد آن فعل % 100
مجهول است.
یُری  % 100 :مجهول

عُرف  % 100 :مجهول

نکته :اگر فعل متعدی باشد و در جمله مفعول نداشته باشیم آن فعل مجهول است.
نکته :در مورد فعل های ثالثی مزید در ماضی و مضارع دقت کنیم چون بعضی از فعل
های ثالثی مزید در مضارع اولین حرفشان  ُ-می گیرد.
ینزِّل

ینزَّل

 100%معلوم

 % 100مجهول

یُنزّل
می تواند معلوم یا مجهول باشد.

نکته :وقتی فعل به ضمایر متصل به اسم ،فعل ،حرف متصل باشد آن فعل  % 100معلوم
و  % 100متعدی است.
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نکته :فعل در باب انفعال باشد  % 100الزم است و  % 100معلوم چون فعل در این باب
را نمی توان مجهول کرد.
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ضمایر
ضمایر منفصل= ضمایری که به صورت جدا در جمالت قرار می گیرند و به هیچ کلمه
ای متصل نمی شوند.
هو

هی

انتَ انتِ

ایّاه

هما هما

انتما انتما

إیّاهما إیّاهما

إیّاکما إیّاکما

هُنَّ

انتم انتُنَّ

إیّاهم إیّاهُنَّ

إیّاکُنَّ

هم

إیّاکَ إیّاکِ

أیّاها

إیّاکم

أنا من

إیّایَ

نحن ما

إیّانا

ضمایر متصل= ضمایری که به صورت جدا در جمالت قرار نمی گیرند و حتماً باید به
کلمه ای متصل شوند.
 -1ضمایری که متصل می شوند به اسم یا فعل یا حرف.
 -2ضمایری که متصل می شوند فقط به فعل.
ـه

ـها

ـهما ـهما
ـهم

ـهُنَّ

ـکَ

ـکِ

ـکما کما
کم

ضمایر متصل به فعل ماضی
ا-و -نَ -تَ -تُما -تُم -تِ – تُما – تُنَّ -تُ  -ـنا
ضمایر متصل به فعل مضارع
ا -و – ی -ن در صیغه ی  6و 12

کُنَّ

ی

ضمایر متصل به فعل امر

ـنا

ا -و -ی -ن
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نکته  -1گاهی ضمایر منفصل بین دو اسم معرفه قرار می گیرد این کار برای تاکید
است و ضمیر هیچ نقشی نمی گیرد و به آن ضمیر فصل می گویند .ضمیر فصل نقش
نیست.
العلماءُ
مبتدا

هم

الفائزونَ .

دانشمندان همان رستگارانند.

ضمیر فصل خبر

نکته  -2ضمایری که به اسم یا فعل یا حرف متصل می شوند نقش های مختلفی دارند.
ترجمه= او را خلق کرد

خَلَقَـه

متصل به فعل

نقش= مفعول

ربّـه

متصل به اسم

نقش= مضاف الیه ترجمه= پروردگارش

الیـه

متصل به حرف جر نقش= مجرور به حرف جر ترجمه= به سویش

إنَّـه

متصل به حرف مشبهه نقش= اسم حرف مشبهه ترجمه :قطعاً او

نکته -3همه ی ضمایری که به اسم یا فعل یا حرف متصل می شود مستقیم به کلمه
وصل می شوند به غیر از ضمیر «ی» که وقتی به فعل متصل می شود قبل از آن نون
وقایه قرار می گیرد.
خَلَقَنـی مفعول -خلق کرد مرا
نون وقایه
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نکته  -4اگر فعل به «ی» متصل باشد و بین آن ها نون وقایه قرار نگرفته باشد آن
ضمیر «ی» ضمیر متصل فقط به فعل است نمی توان آن را از فعل جدا کرد و آن را
فاعل می گیریم.
إرحَمی

ضمیر متصل فقط به فعل

تو رحم کن

فاعل

نکته  -5ضمایری که فقط به فعل متصل می شود و نمی توان آن ها را از فعل جدا کرد
را فاعل ضمیر بارز می گویند.
کَتَبنا الدروسَ .
فاعل

إرحَموا الناسَ.
فاعل

نکته  -6ضمیر «نا» در صورتی که به فعل ماضی متکلم مع الغیر متصل باشد فاعل
است به هر فعل دیگری متصل شود مفعول است.
اِرحَمونا= فعل امر جمع مذکر مخاطب

سَمِعنا = فعل ماضی متکلم مع الغیر

مفعول

فاعل

به ما رحم کنید

شنیدیم

نکته  -7ضمیر برای جمع غیرعاقل یا غیرانسان به صورت مفرد مونث به کار می رود.
الطالبُ کَتَبَ دروسَه .

هم یَکتُبونَ دروسَهم.

االیامُ رأیتُها .
نکته  -8هنگام ترجمه ی ضمایری که در جمله ها وجود دارند دقت کنیم.
قلوبنا = قلب های ما

اِرحَمنی = به من رحم کن
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اسم های اشاره
 -1اسم اشاره های مفرد
مذکر

مونث

هذا

هذه

این

ذلک

تلک

آن

این اسم های اشاره برای اشاره به اسم های مفرد به کار می رود.
اسم اشاره برای جمع غیرعاقل یا انسان نیز به صورت مفرد مونث به کار می رود.
 -2اسم اشاره های مثنی
هذانِ

هذینِ

برای کلمات مثنی مذکر

هاتانِ

هاتینِ

برای کلمات مثنی مونث

 -3اسم اشاره های جمع
هوالءِ – اولئک
این اسم های اشاره برای کلمات جمع به کار می رود.
این اسم های اشاره برای کلمات مذکر و مونث یکسان به کار می رود.
«هوالء» اسم اشاره نزدیک به معنای این ،این ها
«اولئک » اسم اشاره دور به معنای آن  ،آن ها
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اگر بعد از این ها اسم ال دار بیاید این اسم های اشاره به صورت مفرد (این -آن)
ترجمه می شوند.
اگر بعد از این اسم های اشاره اسم بدون ال بیاید این اسم های اشاره به صورت جمع
(اینها ،آن ها) ترجمه می شوند.
 -4اسم اشاره به مکان
هنا به معنای اینجا
هناک به معنای آنجا ،وجود دارد
هناکَ طالبٌ فی المدرسه .دانش آموزی در مدرسه وجود دارد.
نَجِدُ هناک ظالماً  .در آنجا تاریکی ای را می یابیم.
نکته :اگر بعد از اسم های اشاره ی مفرد -مثنی -جمع اسمی بیاید که آن اسم «ال»
داشته باشد آن اسم یا عطف بیان است یا صفت نقش دیگری به آن ندهیم.
هذا

الطالبُ یَنجَحُ.

مبتدا صفت خبر

هذا القرآنُ یَهدی.
مبتدا عطف بیان خبر

اعداد
اعداد اصلی
در زبان عربی اعداد به دودسته تقسیم می شوند:
اعداد ترتیبی
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 -1اعداد اصلی
ـ عدد یک و دو

واحد ،واحده
اثنانِ  ،اثنینِ  /اثنتانِ  ،اثنتینِ

این اعداد صفت هستند ،برای تأکید به کار می روند ،اول معدود می آید بعد عدد.
رجلٌ واحدٌ

شجرهٌ واحدهٌ

عدد سه تا ده ثالث

شجرتانِ اثنتانِ

رجالنِ اثنانِ

أربع خمس ستّ سبع ثمانی تسع عشر

ثالثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانیه تسعه عشره
این اعداد قبل از معدود می آیند ،معدود اینها جمع است ،عدد و معدود از نظر مذکر و
مونث بودن برعکس هم به کار می روند ،معدود ال نمی گیرد.
ثالثه أیامٍ

خمسه رجالٍ

عدد یازده و دوازده

ستّ أشجارٍ
أحَدَ عَشَرَ

 ،إحدی عشره

إثنا عشر ،إثنی عشر  /إثنتا عشره ،اثنتی عشره
این اعداد قبل از معدود می آیند ،معدود اینها مفرد است ،عدد و معدود از نظر مذکر و
مونث بودن با هم مطابقت دارند ،معدود ال نمی گیرد.
أحَدَ عَشَر رجالً

إحدی عشره شجرتاً

إثنا عَشَر رجالً

إثنتی عشره شجرتاً
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عدد سیزده تا نوزده

ثالث عشره اربع عشره خمس عشره

ست عشره

ثالثه عشر اربعه عشر خمسه عشر

سته عشر

سبع عشره ثمانی عشره
سبعه عشر ثمانیه عشر

تسع عشره
تسعه عشر

این اعداد جزء اول برعکس معدود و جزء دوم مطابقت با معدود از نظر جنس هستند،
اول عدد می آید بعد معدود ،معدود ال نمی گیرد .معدودشان مفرد است
تسعه عشر تلمیذاً

تسع عشره تلمیذه

جزء اول جزء دوم مذکر

جزء اول جزء دوم مونت

عدد بیست تا نود عشرون ثالثون اربعون خمسون ستون سبعون
عشرین ثالثین اربعین خمسین ستین سبعین
ثمانون تسعون
ثمانین تسعین
به این اعداد در عربی اعداد عقود می گویند .ایامُ الخریفِ تِسعون یوماً .روزهای پاییز،
نودروز است.
عدد صد در عربی معادل مِئه یا مائِه نوشته می شود .به معدود مذکر و مونث یکسان
به کار می رود .مئهُ طالبٍ

مئهُ طالبهٍ

29

نکته :اعداد عقود اگر ال بگیرند جزء اعداد ترتیبی محسوب می شوند.
عشرون= بیست

العشرون = بیستم

نکته :در اعدادمرکب یکان بیش از دهگان می آید .أربعه و خمسون 54 :
نکته :عدد دویست= مئتان  ،مئتین .گاهی نون آن ها حذف می شود چون بعد آن ها
مضاف الیه قرار می گیرد .مِئتی سنهٍ  200 :سال
نکته :اعداد مرکب یا اعداد معطوف عددهای دوتایی هستند و با حرف «و» به هم پیوند
می خورند.
أربع و عشرون نافذهً =  24پنجره

ثالثه و عشرون فصالً =  23فصل
 -2اعداد ترتیبی
األول – األولی

الثانی -الثانیه

الخامس -الخامسه

السادس -السادسه السابع – السابعه الثامن -الثامنه

التاسع – التاسعه

العاشر -العاشره

الثالث -الثالثه

الرابع -الرابعه

الحادی عشر -الحادیه عشره

الثانی عشر -الثانیه عشره

الرابع عشر -الرابعه عشره

الخامس عشر -الخامسه عشره السادش عشر -السادسه عشره

السابع عشر -السابعه عشره الثامن عشر -الثامنه عشره
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الثالث عشر -الثالثه عشره

التاسع عشر -التاسعه عشره

این اعداد بر وزن فاعل می آیند غیر از عدد األول ،نقش آن ها صفت است و بعد از
معدود می آیند .در قسمت اعداد یازدهم تا نوزدهم فقط جزء اول را به وزن فاعل می
برند.
الدرسُ األول
صفت

الساعه الرابعه
صفت

نکته :اعداد مرکب یا معطوفِ اعداد ترتیبی نیز با حرف «و» به هم پیوند می خورند ،اول
معدود می آید بعد عدد ،جزء اول بر وزن فاعل می آید،
المادهُ الرابعهُ و العشرون= ماده ی بیست و چهارم
نکته :ساعت و روزهای ماه با اعداد ترتیبی شمارش می شوند .الیوم الثانی عشر= روز
دوازدهم
نکته :در ساعت خوانی برای خواندن عقربه ی ساعت شمار از اعداد ترتیبی و برای
عقربه ی دقیقه شمار از اعداد اصلی استفاده می شود.
الخامسه و النصف= 5:30

الحادیه عشره اال عشر دقائق= 10:50

السابعه و عشرون دقیقه= 7:20
السادسه اال ربعاً 5:45 :
الثانیه عشره ثماما 12 :تمام
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نکته :در زبان عربی عملیات حسابی با اعداد اصلی یا شمارشی نوشته می شود.
 - +زائدُ

خمسه و سبعون زائد خمسه و عشرین یساوی مئه75+25=100 .

 - -ناقص

تِسعون ناقص عشره یساوی ثمانین 90-10=80 .

÷  -تقسیم/علی مئهٌ تقسیمٌ علی خمسهٍ یساوی عشرینَ 100÷5 =20 .
×  -ضربٌ فی

ستهٌ فی أحَدَ عَشَرَ یساوی ستهً و ستین6×11=66 .

نکته :اگر بعد از «فی» عدد با ال بیاید غالباً  %و در غیر این صورت × است در ضمن
درصد به صورت «ب +الـ » نیز می آید.
ثمانین فی المئه .

عشرهٌ فی ثالثهٍ .
10×3

أربعون بالمئهِ.
% 40

% 80

نکته :روزها – فصل ها – رنگ ها
التست

األحد

شنبه یکشنبه

اإلثنین الثالثاء

األربعاء الخمیس الجمعه

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه

الربیع

الصیف

الخریف

الشتاء

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

األسود

األبیض

األحمر

األخضر

األرزق

األصفر

سیاه

سفید

قرمز

سبز

آبی

زرد

الرّمادیّ

الوردیّ

البرتقالی

خاکستری

صورتی

نارنجی

32

اسم
 -1جنس
همه ی اسم ها در زبان عربی از نظر جنس به مذکر و مونث تقسیم می شوند.
هر اسمی که نشانه های مونث بودن را داشته باشد «ـه ه – اء – ی» در زبان عربی
مونث است در غیر این صورت و با نداشتن این نشانه ها مذکر است.
 -2تعداد
اسم ها در زبان عربی از نظر تعداد به مفرد مثنی جمع تقسیم می شوند.
اسم مفرد :طالب ،طالبه
اسم مثنی :طالبانِ  ،طالبَینِ

طالبَتانِ  ،طالبَتینِ

اسم جمع :جمع مذکر سالم

مومنینَ  ،مومنونَ

جمع مونث سالم

مومنات

جمع تکسیر (مکسر) مساجد -اطفال -رجال -أشجار
نکته :نشانه ی مثنی انِ – ینِ می باشد.
نکته :نشانه ی جمع مذکر ونَ ینَ می باشد.
نکته :نشانه ی جمع مونث ات می باشد.
نکته :هر ان نشانه مثنی نیست .مثال :فرحان -غضبان – عطشان -احسان -طیران-
عُمران – اینها مفرد هستند.
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نکته :هر ینَ نشانه ی جمع مذکر نیست .مثال  :مساکین -بساتین – شیاطین -میادین
اینها جمع مکسر هستند.
نکته :هر ات نشانه ی جمع مونث نیست .مثال :ابیات -اصوات اینها جمع مکسر هستند.
نکته :هر اسمی که ین گرفته باشد دقت کنیم که آن می تواند مثنی یا جمع مذکر یا جمع
تکسیر باشد.
مومنین

مومنَینِ  :مثنی

مومنینَ  :جمع مذکر

مساکین – جمع مکسر

نکته :کلمات جمع مذکر و مثنی مضاف واقع شوند یعنی اسم بعد از آن ها مضاف الیه
باشد نون خود را از دست می دهند.
معلمو

المدارس

جمع مذکر مضاف الیه

 -3اسم فاعل -اسم مفعول -اسم مبالغه -اسم تفضیل – اسم مکان
اسم

از فعل ثالثی مجرد

صَنَعَ = صانع

فاعل

از فعل ثالثی مزید

شاهَدَ = یُشاهِدُ = مُشاهِد

اسم

از فعل ثالثی مجرد

مفعول از فعل ثالثی مزید

صَنَعَ = مصنوع

سازنده
بیننده

ساخته شده

شاهَدَ = یُشاهِدُ = مُشاهَد

دیده شده

نکته :اگر اسمی جمع بود به شکل مفرد آن نگاه می کنیم بعد تشخیص می دهیم اسم
فاعل است یا اسم مفعول.
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الشعراء – الشاعر= اسم فاعل

القضاه – القاضی= اسم فاعل

الطیور -الطائر= اسم فاعل

الصّحابه – الصاحب= اسم فاعل

الشباب -الشابّ= اسم فاعل

القاده – القائد= اسم فاعل

األصحاب – الصاحب = اسم فاعل

المشاه – الماشی= اسم فاعل

المشاهیر – المشهور = اسم مفعول
المُعَرَّبات – المُعرَّب = اسم مفعول
المُنظّمات – المُنظَّم = اسم مفعول
نکته :اسم هایی مانند اآلخِر ،اآلتِی  ،اآلجِل  ،اآلمِل  ...نیز اسم فاعل هستند.
اسم مبالغه :اسمی که بر بسیاری صفت یا انجام کاری داللت می کند .این اسم بر وزن
فعّال یا فعّاله می آید.
صبّار= بسیار بردبار

غفّار= بسیار آمرزنده

عالّمه = بسیار دانا

فَهّامه = بسیار فهمیده

نکته :گاهی اسم بر وزن فعّال بر شغل داللت می کند امّا همچنان اسم مبالغه است.
خبّاز = نانوا

حدّاد = آهنگر

نکته :گاهی اسم بر وزن فعّال یا فعّاله بر ابزار ،وسیله یا دستگاه داللت می کند امّا
همچنان اسم مبالغه است.
فتّاحه = در باز کن

سیّاره = خودرو

نظّاره = عینک
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نکته :حرف ـه در وزن فعّاله نشانه ی مونث بودن نیست بلکه نشانه ی کثرت و زیادی
است.
اسم تفضیل :صفتی که بر برتری یا برترین داللت می کند این اسم بر وزن اَفعَل و
گاهی مونث آن بر وزن فُعلی به کار می رود.
نکته :هرگاه مراد برترداشتن کسی یا چیزی برکسی یا چیزی باشد از ترکیب اَفعل +مِن
استفاده می شود و مذکر و مونث در آن رعایت نمی شود.
فاطمه أکبرُ مِن زینب

علیٌ أکبرُ مِن محمد.

نکته :هرگاه بخواهیم برترین چیزی یا کسی را بر دیگر انواع بسنجیم از وزن اَفعل +
مضاف الیه استفاده می کنیم.
انتَ أکبرُ رجلٍ أعرِفُهُ  .تو بزرگترین مردی هستی که می شناسم.
نکته :وزن اسم تفضیل بر وزن أفلّ و أفعَی نیز به کار می رود.
أحبّ – أقلّ – أشدّ – أجلّ

أدنی – أبقی – أخفَی – أعلَی

نکته :هرگاه بخواهیم صفت تفضیلی را در جایگاه صفت عادی به کار ببریم بدون اینکه
مقایسه ای در کار باشد حتماً باید با موصوف مطابقت داشته باشد.
أحمدُ هو الطالبُ األَکبر.

مریمُ هی الطالبهُ الکُبری.

احمد همان دانش اموز بزرگ تر است.

مریم همان دانش اموز بزرگ تر است.

نکته :جمع وزن اسم تفضیل غالباً بر وزن اَفاعِل است.
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(آفضل – أرذل – اکبر)

أفاضل -آراذِل – أکابر

نکته :اگر اسمی جمع بود به ساختار مفرد آن نگاه می کنیم.
اآلخَرین – اآلخَر – اسم تفضیل
نکته :کلمه ی خیر و شر به معنای خوبی و بدی یا خوب و بد می تواند در معنای اسن
تفضیل به کار برود.
خیرُ األمورِ أوسَطُها  .بهترین کارها ،میانه ترین آن هاست.
نکته :اگر صفتی بر رنگ و عیب داللت کند اسم تفضیل نیست مذکر آن بر وزن اَفعَل و
مونث آن بر وزن فَعالء می آید.
أبیض = بیضاء

أسوَد= سوداء

أخضر= خضراء

أصفر= صفراء

أحمق = حمقاء

أعوج= عوجاء

أزرق = زرقاء

أحمر= حمراء

أعرج = عرجاء

اسم مکان :اسمی که بر مکان داللت می کند و وزن های آن مَفعَل  ،مَفعِل ،مَفعَلَه می
باشد.
مَلعَب = ورزشگاه

مکتبه = کتابخانه

نکته :جمع اسم مکان بر وزن مَفاعِل است.
نکته :اسم مکان غالباً با این پسوندها ترجمه می شود.
گاه

مَلعَب = ورزشگاه
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زار

المزرعه= کشتزار

دان

المَزبله= آشغالدان

ستان المجمع العلّمی = فرهنگستان
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معرفه و نکره
نکره :اسمی که ناشناخته است ،معموالً تنوین ً ٍ ٌ می گیرد و به سه صورت ترجمه
می شود.
مردی
رجلٌ

یک مرد
یک مردی

نکته :بعضی از اسم های نکره تنوین نمی گیرند .مصابیح – مساجد -أماکن ....
معرفه :اسمی که شناخته شده است که با دو نوع آن آشنا هستیم.
اسم دارای ال :المعلّم
اسم خاص (عَلَم) :محمّد
نکته :هرگاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم در همان جمله همراه «ال» تکرار
شود می تواند «ال» آن اسم را این یا آن ترجمه کرد.
رایتُ أفراساً کانَتِ األفراسُ جنبَ صاحبِها .اسب هایی را دیدم آن اسب ها کنار
صاحبشان بودند.
نکته :اسم خاص حتی اگر تنوین هم بگیرد باز معرفه است.
نکته :اسم خاص اگر «ال» هم بگیرد معرفه به علم است نه معرفه به «ال».
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نکته :اگر اسم نکره ای را به یک اسم معرفه اضافه کنیم یعنی مضاف واقع شود آن
اسم نکره نیز معرفه است.
المعلم= معرفه

کتابٌ = نکره

کتاب المعلم .کتابِ معلم

نکته :اگر اسم نکره به یک اسم نکره اضافه شود هر دو نکره هستند.
کتابُ معلمٍ  .کتاب یک معلم
نکته 3 :مورد معرفه دیگر نیز در زبان عربی به عنوان معرفه شناخته می شوند که
عبارتند از :ضمایر
هو

اسم های موصول

اسم های اشاره

الذی

هذا
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نقش ها
نقش ها در جمالت اسمیه و فعلیه :فاعل ،مبتدا ،خبر ،مفعول ،مجرور به حرف جز
صفت ،مضاف الیه ،قید حالت ،مستثنی  ،مفعول مطلق نوعی ،مفعول مطلق تاکیدی
جمله ی اسمیه :جمله ای که با اسم شروع می شود.
جمله ی فعلیه :جمله ای که با فعل شروع می شود.
 -1مبتدا :به اسمی که غالباً در ابتدای جمله ی اسمیه قرار می گیرد مبتدا می گویند.
 -2خبر :کلمه یا کلماتی که خبری را در مورد مبتدا می دهند.
اهللُ

یَغفِرُ الذنوبَ .

مبتدا خبر

الجنهُ تحتَ أقدامِ األُمهات
مبتدا

خبر

نکته  :1گاهی مبتدا و خبر ،مضاف الیه یا صفت می گیرند.
صدورُ األحرارِ قبورُ األسرار.
مبتدا

مضاف الیه خبر مضافه الیه

الطالبهُ المجتهدهُ یَنجَحُ .
مبتدا

نکته  :2خبر انواعی دارد.
خبر از نوع اسم

التالمیذ ناجِحونَ.

خبر از نوع جمله

المومنهٌ تقولُ الحقَّ.

خبر از نوع جار و مجرور النجاهُ فی الصدقِ
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صفت

خبر

نکته  : 3گاهی خبر بر مبتدا مقدم می شود که به آن خبرمقدم می گویند و چون مبتدا
بعد از خبر آمده به آن مبتدای مؤخر می گویند( .در این صرت مبتدا نکره است)
فی المدرسهِ طالبٌ
خبر مقدم مبتدای مؤخر
 -3فاعل  :یعنی انجام دهنده ی کار -بعد از فعل می آید -به شکل های اسم های ظاهر
و ضمیر بارز و ضمیر مستتر می آید.
 % 96فاعل ها در زبان عربی ضمیر بارز هستند یعنی ضمایری که فقط به فعل متصل
می شوند را فاعل می گیریم.
ذهبوا الی المدرسهِ .

إرجِعی الی ربّک .

سَمِعوا کالمَ الحقِّ.

 % 2فاعل ها در زبان عربی همیشه ضمیرمستتر انتَ ،أنا ،نحن می باشد.
اِذهَب الی المدرسهِ .

أسمَعُ کالمَ القرآن.

نُشَجِّعُ التالمیذَ

فاعل ضمیرمستترانتَ

فاعل ضمیر مستترأنا

فاعل ضمیر مستتر نحن

 % 2فاعل ها در زبان عربی در فعل های مفرد غائب ماضی و مضارع گاهی اسم ظاهر
است و اگر اسم ظاهر نبود ضمیر مستتر هو یا هی می باشد.
ضَرَبَ لَنا مثالً .

یَضرِبُ اهللُ االمثالَ للناسِ.

فاعل ضمیر مستترهو

فاعل اسم ظاهر
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نکته  :1گاهی مفعول زودتر از فاعل و قبل از فاعل می آید.
خَلَقَـه االنسانُ
مفعول فاعل
نکته  :2اگر فاعل اسم ظاهر باشد فعل به صورت مفرد می آید.
ذَهَبَ التالمیذُ

فَرِحَت التملیذات
فاعل

فاعل

نکته  : 3اگر آخر فعلی ساکن باشد و بعد از آن هم اسمی بیاید که «الـ» داشته باشد
برای تلفظ فعل ساکن آن را به کسره تبدیل می کنند آن را با ضمیر اشتباه نگیریم.
شاهَدَتِ المدیرهُ – در اصل بوده شاهَدَت المدیرهُ
نکته  :4گاهی در جمله ی فعلیه برای تأکید جار و مجرور قبل از فعل قرار می گیرد آن
را با خبر مقدم اشتباه نگیریم.
علی اهللِ فَلیتوکّلِ المومنونَ
جارومجرو فعل

فاعل

نکته  : 5اگر فاعل جمع غیرعاقل یا غیر انسان باشد فعل برای آن به صورت مفرد مونث
می آید.
عَصَفَت الریاحُ.
فاعل جمع غیرعاقل
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 -4مفعول :اسمی که روی آن کار انجام شده معموالً بعد از فاعل گاهی قبل از فاعل
قرار می گیرد ،گاهی به صرت اسم ظاهر است گاهی به صورت ضمیر متصل در هنگام
ترجمه با الفاظی مانند «را -به – با – از» ترجمه می شود.
یُساعِدُنی فی المدرسهِ.

خَلَقَ اهللُ االنسانَ .
فاعل مفعول اسم ظاهر
أمَرَنا ذوالقرنین.

فاعل ضمیر مستترهو مفعول ضمیر متصل

لم یتصوّرها أبناءُ الغنی.
مفعول فاعل

مفعول فاعل

 -5جار و مجرور :به حروفی مانند مِن – الی – علی -فی – لـِ – بـِ – عن – کَ  ...حرف
جر می گویند و به اسمی که بعد از آن می آید مجرور به حرف جر می گویند.
یَذهَبُ الطالبُ الی المدرسه.
مِن  :از

فی :در

علی :بر ،رویِ

الی :به ،به سوی ،تا
لِـ  :برای ،از آنِ  ،داشتن

بِـ  :به وسیله ی ،در
عَن :از ،درباره ی

کَ :مانند

 -6مضاف الیه :به اسمی که به اسم قبل از خود اضافه شده مضاف الیه می آیند ،اسم
قبل از مضاف الیه ،مضاف است که مضاف نقش نیست ،مضاف «الـ» و تنوین نمی
گیرد.
طالبُ المدرسهِ یَنجَحُ .

کتابُـه فی المدرسهِ.

أحَبُّ عبادِ اهللِ الی اهللِ أنفَعُهُم لِعبادِهِ.
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 -7صفت :اسمی که اسم قبل از خود را توصیف می کند .در زبان عربی صفت انواع
مختلفی دارد.
الطالبهُ المجتهدهُ .اسم دوم در چهار مورد از اسم قبل از خود تبعیت
کرده است.

جنس
تعداد
معرفه یا نکره
اعراب

االیّامُ المجمیلهُ  .وقتی بعد از اسم جمع غیرعاقل یا انسان اسم مفرد مونثی بیاید آن
اسم صفت است.
البطُ طائرٌ یعیشُ فی البَرِّ  .وقتی بعد از اسم نکره با فاصله یا بی فاصله فعل بیاید آن
فعل را صفت جمله – جمله ی وصفیه می گویند.
نکته  :1گاهی بین موصوف و صفت ،مضاف الیه قرار می گیرد.
مزرعَتُنا الکبیرهُ مزرعه ی بزرگ ما
نکته  :2اگر در عبارتی که جمله وصفیه یا صفت جمله داریم جمله ی قبل از اسم نکره
که هم فعلیه باشد به روش زیرجمله وصفیه را ترجمه می کنیم.
فعل ماضی  +اسم نکره  +جمله وصفیه مضارع
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خَرَجتُ من مجموعهٍ یُشجَعنی علی ارتکاب الذنوب .از گروهی خارج شدم که مرا به
ارتکاب گناهان تشویق می کردند.
فعل ماضی  +اسم نکره  +جمله وصفیه ماضی
عَصَفَت ریاحٌ شدیدهٌ خَرَّبَت بیتاً .بادهای شدیدی وزید که خانه ای را خراب کرده بود.
فعل مضارع +اسم نکره  +جمله وصفیه مضارع
أبحَثُ عَن معلمٍ ریاضیهٍ یَعَلمنی کُرَهَ السِّلَّهِ  .به دنبال معلم ورزشی می گردم که به من
بسکتبال یاد دهد.
نکته  :3ممکن است جمله ی وصفیه از اسم نکره فاصله داشته باشد.
االعشابُ الطبیهُ نباتاتٌ مفیدهٌ للمعالجهِ نستفیدُ منها کدواءٍ.
گیاهان دارویی گیاهانی مفید برای درمان هستند که از آن ها به عنوان دارو استفاده
می کنیم.
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