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ْ ذوادرس ششم:  (1عربی                       24 .........................................               « اَلفعل الَمجهول »                            قَرنَین  ل
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  به نام خدا

ـَودرس اول:  (1عربی                       این همان خداست.  ←  اللُ  ذاَك ُهـ

 آوری قواعد عربی پایه یاد

             :حرکات

 نشینی ( = تو می ُ) تَْجلِس.                                  است مفتوح « تَـ » تَْجلُِس حرف ۀمثالً در کلم فتحه ـَ  -1

ـ  » تَْجلُِس حرف ۀمثالً در کلم کسره ـ   -2  .مکسور است « ل

 .است مضموم « ُس  » تَْجلُِس حرف ۀمثالً در کلم ضمه ـُ  -3

 .است ساکن « ـجْ  » تَْجلُِس حرف ۀدر کلم ؛گویند ساکن را حرف حرکتیب و حرف است سکون ـْ  عالمت این نام -4

                                                                :هاتنوین

 نْ ُمَعلِمَ   ُمَعلِماً شود. یخوانده م یشود ولیها نوشته نماست که آخر برخی از اسم یتنوین: نوِن ساکن

 .است منصوب کتاباً  ۀمثالً کلم صبنَ  تنوین ـً   اً  -1

 .است مجرور  ٍکتاب ۀر مثالً کلمجَ  تنوین ـٍ  -2

 .است مرفوع   کتاب ۀمثالً کلم فعرَ  تنوینـ   -3

 : محمداً ، َعلّیاً ،  . مثلباشد، اء ( ـة ، ة  ) آخر اسم حرف که یبجز وقت است (الف) همراه همیشه نصب تنوین نکته:

 «  ) زنانی ( نِساًء  -ای ( ) کتابخانهَمکتَبًَة  -) درختی (   ةً َشَجرَ »      

 تح  فَ  -روٍج خ -ای که آخرش تنوین داشته باشد، حتماً اسم است: محمداً هر کلمه

  :کلمه اقسام

 ( حرف3  ( فعل2   ( اسم1: نوع است سه یعرب در زبان کلمه

 . (زء اسم استج ،، مصدر ، صفت و قید ) ضمیر، اِکتشاف ، جمیل ، یوم   ، ُخروج  ) او (، هَُو  ة، فاطم :  حُسین؛ مثلاسم( 1

 ) امر ( ، اِذهبْ () مضارع ، یَْذهَُب () ماضي ؛ مثل: َذهََب فعل( 2

        امر (استخرْج  -(  ) مضارعاستخرُج  -(  ی) ماضاستخرَج ( 

 ) مثِل (ـ ، کَ ) بر ، روِی ( ، َعلی'( ، تا ) به ، بسویِ  'ی، اِل) در (، في ) به (، بِـ ) از (، مِْن ؛ مثل: َو ، اَلْـ حرف( 3
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                          :اسم شناخت یهانشانه

ـْ  اولش که یا( هر کلمه1  مدُ است: اَلْحَ  باشد، اسم داشته اَل

 اً مد. حَ است باشد، اسم داشته تنوین آخرش که یا( هر کلمه2

 (الیه  و مضاف مضاف)  الجبرِ کتابُ : شدن واقع ( مضاف3

 ( ته باشد.تواند داشیعنی هر اسمی فقط یکی از سه نشانۀ باال را می)  آیند.ینم اسم در یك هرگز با هم اول ۀنشان سه :نکته

 القدسِ ریُق ط -  ٍطریق است: في اسم ،مجرور شود که یا( هر کلمه4

 ةرجَ شَ  - مة: فاطاست باشد، اسم«   ة - ة  » آخرش که یا( هر کلمه5

 قدُس : یا است ندا قرار گیرد اسم از حرفبعد  یشود یعن منادا واقع که یا( هر کلمه6

 ند.اَ ط اسمسَ وَ الْ ساکُن  یسه حرف یهاها و مصدرها و کلمهفتص -دها قی -تمام ضمیرها  نکته:

 حُْزن ( -ِعلْم   -فَتْح   -نَْصر  -حَْمد  -ستخراج اِ   - جَمیل -قبل  -بَعد  -هَُو  -) ـه        

 :فعل شناخت ی  هانشانه

 یَذهَْب ، َسیَذهَبُ   َذهََب ، لَمْ  ْقَد .  است بیاید فعل « لَنْ  ، قَد ، َسـ ، َسوَف ، لَمْ  » از بعد که یا( هر کلمه1

 َذهَبَْت  بَلََعْت    است.  باشد، فعل فعل یهاصیغه بر وزن که یا( هر کلمه2

 ( غائبة= لِل 4 ةفعل ماضی صیغ )  .           است بودن فعل ۀنشان ،در آخر کلمه ساکن «  ْت» ( 3

زباشد، فعل استشده  ساکن که آخرش یاکلمه( 4 ْن ، َمیِّ  ( نْ مِ : بجز حروف کوتاه )  ، اَِجْب ، ال تَْذهَبْ  ْ. اِذهَْب ، قُْل ، َعیِّ

 ، جمع یمفرد ، مثنتعداد:  از لحاظ اسم

 : ُمسلَِمة  ، کِتاب  ، ُمؤمِناً ، َشَجَرٍة کند. مثلیم چیز داللت یا یك شخص بر یك مفرد: اسم

 نِ یَجرتَ شَ ، َشَجرتاِن  ،ُمعلَِمیِن  . مثل: ُمعلِماِن ،کندیم یا دو چیز داللت بر دو شخص : 'یثنمُ  اسم

 ( 'یثنمُ  مکسور =ن  ... )دارد. «  ان  ، ین  »  آخرش که است این  'یثنمُ  اسم نۀنشا

 ُمَعلَِمینِ  یَسلَمُت َعل   الَعدُو ُمَعلَِمیِن  َقَتَل        َعلِمانِ جاَء مُ : هستند 'یثن هر دو مُ  ِ و ُمَعلَِمین ُِمَعلِمان

 دارَس مَ  - اتلِمُمس،  نَ یُمسلِم - ونَ کند. مانند: ُمسلِمبر سه نفر یا سه چیز و بیشتر داللت می :اسم جمع

 ( تَکسیرجمع  ) مکسر ( جمع3 سالم مؤنث ( جمع2         مذکر سالم ( جمع1سه نوع است:   جمع ِاسم     
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 (= جمع   مفتوح َ) ندارد. «  وَن ، ینَ  » آخرش که است این جمع مذکر سالم ۀنشان: مذکر سالم ( جمع1

   ینَ ُت َعلي الُمَعلِمَسلَم     ینَ  الَعدُو ُمَعلِم َقَتَل      ونَ جاَء ُمَعلِم     :هستندمذکر سالم   هر دو جمعنَ میُمَعلِّموَن و ُمَعلِّ 

 مفردبلکه ممکن است  تندنیسیا جمع مذکر سالم  'یثنمُ  دارد ولی«  نو...» یا  « ین...» ، «  ان... » ها آخرشانبرخی اسم

 قانون - ردن (ک) پرواز طَیران )گرسنه ( ؛ جَوعان  -) تشنه ( َعطشان  مانند:مفرد باشد،  جمع مکسریا 

          ، عناوینقَوانین ، َمیادین ، َمساکین  ، بَساتین،  َشیاطین :جمع مکسر مانند

 ، ُمسلِمات َمریَمات .کنیمیم ( اضافه ات.... ) آخر کلمه به :سالم مؤنث ( جمع2

 فاطمات آیات ؛ فاطمة  : آیة کنیمیم را اضافه( ات ....) و بعد  کنیممي آن را حذف داشت«  ة - ة  »اگر آخر کلمه 

 .آیـدینم مفـرد آناـا بدسـت بـرداریم ( را از آخرشانات ...اگر )  چون سالم مؤنث جمع مکسرند، نه کلمات زیر جمع

 ( نگنا) حوت =   َات، اَحو ) وقت (  َ، اَوقات) بیِت شعر (   َ، اَبیات ) مّیت (  َ، اَموات ) صوت (اَصواَت       

 ؟بست ( جمع ات.... ) ۀوسیل توان بهرا می هاییاسم چه

 راتجَ َمریمات ، شَ  : مثلمؤنث ( اسم1

 . (شدیمؤمِن بود جمع آن مؤمنوَن م ؤمِنة است نه ُمؤمِن چون اگر) مفرِد ُمؤمِنات ، مُ   ، ُمؤمِنات ُمسلِمات : مثلمؤنث ( صفت2

 ، اِمتحانات، اِقدامات  دارند: اِکتشافات حرف بیش از سه که ی( مصدرهای3

 ، تومانات : ریاالتیغیر عرب ( کلمات4

اات «  اُمّ  » مؤنِث سالمِ  جمع   ( اندختر) =  بَنات بِنت    ) = مادران ( اُمُّ

 یعنی انسان نباشند:  ،) اشیاء و حیوان ( باشند غیر عاقل سالم مؤنث مکسر و جمع اگر جمع بسیار مهم: ۀنکت

 غیر عاقل  ر  جمع مکسبه جای یعنی :  آید؛یم « مفرِد مؤنث »و فعِل آناا  ، ضمیر ، اسمِ اشاره و اسمِ موصولصفت     

 آوریم.دهیم و کل جمله را مطابق آن میقرار می َشَجَرةیک اسم مؤنث مانند      

      الَجدیَدةُ     الُبیوُت  
 جمع مکسر     مفرد مؤنث                       

 ة  َشریـــــفَ     آیـــــــــات  ت لَک 
 (         مفرد مؤنث) غیر عاقل  سالم مؤنث جمع   

ه    مُهل کَـــة   اَمــراض   هــــذ 
 مفرد مؤنث     جمع مکسر     مفرد مؤنث                         

 .آوریمرا مؤنث می فعل و ضمیر و صفتششود و : ُکُتب ، مؤنث حساب میۀ: کِتاب ، مذکر است ولی کلمۀکلم
  ٍفی کُُتٍب مُفیَدة 
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 :مکّسر ( جمع3

 ء     ُزَمال ← اَمراض   َزمیل  ← تاَلمیذ     َمَرض  ← تِلمیذ :ریزدیم هم را به مفرد کلمه جمع ُمکسر شکل

 . (است ی، مثندو برادر معني  به َِخواناَ  ۀ) ولی کلم  خوانا  ، خَوة ا  : مکسر دارند، مانند: اَخ دو جمع از کلمات یبعض

 َمساِجدَ  -مکسر دارد: ُکُتب   جمع بلکهندارد؛  مذکر سالم جمع( ) اشیاء و حیوانات  یغیر عاقل اسم هیچ

 .و ُعلَماء ، فَُقاا و فَقیاونَ  مثل: عالِمونَ  ،مکسر جمعهم جمع مذکر سالم دارند هم ( ) عاقل  انسان از صفات یبعض

 است.قاعده ( یو ب ی) شنیدن یَسماع ،جمع مکسر یهستند ولمند ( ) قانون یجمع مذکر و جمع مؤنث سالم قیاس

 ) = هم کالس، همکار (ُزَمالء      َزمیل  ء             ُعَمال    َعمیل   فَُقراء        فَقیر   ُشَهداء َشهید 

 اَصدقاء    َصدیق   اَوفیاء        َوفّی  اَنبیاء                   نَبّی                   اَولیاء  َولّی 

ة                               َمزاِرع   َمزرِعةِ  َمعابِد                  َمعبَد  َمساِجد              َمسِجد           مَدار س  مَدرس 

 .مذکرندجمع و ة )آقایان( تالمیذ، سادَ  ؛) = مردان ( های: رِجال جمع و مؤنث است؛ اسم) = زنان ( : نِساء لغتِ 

 مصدر:

 ، جَْال، َصبْر ، فَتْح : حَْمد ، ِشرْك مثل. مجردند ی، مصدر ثالثَوَسطالْ  ساکنُ  یِ حرف سه بیشتر کلمات

  یش ، کِتابَة ، فَتحعَ ، خروج ، ِذهاب ، دخول اند: َو حفظی یشنیدن ییعن یمجرد َسماع یمصادر ثالث

 ُغفران  ،روجخُ  ،ُدخول ،قُبْح ،ِعلْم ،قدْ صِ  ة،ِحماقَ  معموالً مصدر ثالثی مجردند: ،و فُعالن فُُعول ،فُْعل ، فِْعل،ةفِعالَ  :هایِ وزن

ـفَ تَ  - عـالافتِ  -عال نفِ اِ  - فاُعلتَ  - ةلَ ُمفاعَ  -تَفعیل  -: اِفعال از باباا ی مصدر یک ِبر وزن که یاهر کلمه ، فعالاسـتِ  -ل عُّ

  اعالم - متعلُّ  - تعلیم - : اِستخراجمثل است؛ مزید  یدر ثالثمص ،باشد

 له () تفعیل = تَفعِ  (  ة) اِفعال = اِفالَ  ) ُمفاعله = فِعال (  :ها مصدر دوم دارندبعضی باب

 

 : مذکر و مؤنثجنس از لحاظ اسم

 :کندیم مذکر داللت  ِیا حیوان بر انسان که یاسم ی: یعنیمذکر حقیق *

 ( ) جوجه فَْرخ،  ( = cat) گربه  قِط) گاونر ( ، ، اَحَمد ، ثَور  ، تِلمیذ : َعلی  مانند  

  نه ندارد اما چون تأنیثۀ نشان در آخرش ییعن مذکر است ظاهرش شکل که است ی: اسم(ی)غیر واقعیمذکر مجاز *

 ، قَلَمَعَسل ) دیوار ( ، مانند: کِتاب ، ِجدار . است یمعنیب آن  ِبودن انسان؛ مذکر و مؤنث و نه استحیوان   

 () موش ة رَ فا ( ،) مرغ  ، َدجاجَة( ) گاو ماده  ة، بََقرَ  َمریَم مثل: ؛کندیم داللت ماده یا حیوان بر انسان ی:حقیق مؤنث *
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آن  نشو مـذکر بـود ، مؤنثحیوان و نه است انسان نه چون یرا دارد ول قواعد مؤنث که است ی: اسمیمجاز مؤنث *

 ( ) کتابخانه ، َمکتَبة) میز (  ة، مِنَضدَ  ة: َشَجرَ . مثلاست یمعنیب

 یذات )مؤنث(التلم ُکلر(، التالمیذ )مذک ُکل: نداَ بعدشان مذکر یا مؤنث ۀ... با توجه به کلمُکل و بَعض وکلماتی مثل: 

 ( تأنیث ) عالئم :اسم بودن مؤنث ی  هانشانه

 ة، َشَجرَ  ة، حمید فاطمة:  « ة  - ة  »( 1

 : ) عصا ، دنیا ، ُعلیا ( مثل ی' و کلماتی: کبر( 'ی =کوتاه  الف)مقصوره  ( الف2

 « َشَجَرًة َخضراءَ    َر  ولیکتاباً أخضَ  »           ( ) سبز : زهراء ، خضراء(اء الف و همزه =)ممدوده  ( الف3

 نث است.؛ و این لغت مؤزائد است«  اء  »ماند پس سه حرف یا بیشتر باقی می« اء » َخضراء بعد از حذف 

 شد.د از حرف سوم باه زائد و بعوقتی نشانۀ مؤنث است ک (اء الف و همزه =) ؛لغاِت: ماء ، بَناء ، حَیاء ، هَواء و ... مذکرند

 کنیم.دشان نگاه میمؤنث بودن نیست به مفر ۀهمیشه نشان« اء » ؛ ُعلَماء و ُشَعراء مؤنث نیستند بلکه جمع مکسرند

 

 ندارد: تأنیث عالمت آخرشان ند با اینکهاَ و حفظی یمجاز ها ، مؤنثاز اسم دسته 4: این نکته

 ةسقد  ، مشاد مُ  ةاالسالمی ایران :هاشارها و کشورها و قبیله تمام -1

 ة، اَمراض ُمالِکَ  ةشرف، َمساجد مُ  ةدرسی ُکُتبکنند: یم داللت حیواناتبر اشیاء و  که) غیرعاقل (  یمکسرها جمع -2

 ) مذکر ( تاَلمیذ مذکر (  تِلمیذ )        ) مؤنث (       ولی ُکُتب  ) مذکر ( کِتاب         

َ انسان بدن  ِزوج یاعضا -3  () دندان  ِسن) گوش ( ، ، اُُذن  عینا ( ، ) پ د ، رِجل: ی

 ی: حفظمؤنث  اسمچند  -4

 (برت) فَأس ،( ) چاه، بِئر ( جنگ) ، حَرب ، جَاّنم( چشمه چشم، )  ، َعین ، اَرض( آتش)، دار ، نار  ، نَفس َشمس

ِ  ، نرجس ، زینباُم ها نیز مؤنث هستند: این اسمتوجه:   ماءسَ  ،نت، ب

 لط (غ) قالَت ُمعاویُة =        (= درست قاَل ُمعاویةُ ):      ، زکریاء ی، موس حمزة ، معاویةخلیفة،  ها مذکرند:ولی این اسم

 اهللُ  . قالَ قواعد مذکر است اما از لحاظ است جالله لفظ بلکه مؤنث نه مذکر است نه«  اهلَل » مقدسِ ۀ کلم

 

لَة » نویسی همگی بر وزن  اعداد ساعت  آیند:می« الفاع 

َدة عة ←الثام نة ←الساب عة ←الساد سة ←الخام سة ←الراب عة ←الثال ثة ←الثانیة ←الواح  رة ←التاس   شرةعَ الثانیة ←َعشرةالحادیة ←العاش 

 (4:45= )ااِل ربَعاً  خامسةُ لا  ( 4:30= )و النصف الرابعةُ «: اال»حرف ،ولی اگر مانده باشد« و»حرف  ،اگر مقداری از ساعت اصلی گذشته باشد
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   :اشاره اسم

  این =: هذا : مثل) اِشاَره  اِلَی الَقریب (نزدیك  به اشاره اسم

 مؤنث مذکر 

 هِذهِ  هذا مفرد

 هاتینِ  -هاتاِن  نِ هذی -هذاِن  یمثن

 هوالءِ  هوالءِ  جمع

  آن = : ذلكَ : مثل) اشاره لِلبعید ( دور به اشاره اسم

 مؤنث مذکر 

 تِلك ذلكَ  مفرد

 ) مثنی کاربرد ندارد. (نَك     تی -تانَِك  كَ ذین -ذانَِك  یمثن

 اُولئكَ  اُولئكَ  جمع

 

 

 = آنجا ثَم                 )وجود دارد( = آنجا  َهُناك = آنجا هُنا : مکان به اشاره اسم
 

 موصول: اسم

    مذکر( که ، که )کسی یاَلّذ خاص ( موصول1 

    مؤنث( که ، که )کسی یاَلّت

    ( و مفرد و مثنی و جمع مذکر و مؤنث بین مشترك ) موصول  عام ( موصول2

       (  کهی) کس مَنْ 

 ( که ی) چیز ما

 َرأتُهُ ق یالذتاُب کهذا                                      الکتابُ آید: هذا می یاسم اشاره قبل از اسم اصل

 :اشدببا آن مطابقت داشته  و ظاهر آید و باید از لحاظ جنس و تعدادیم یاسم موصول بعد از اسم اصل 

 ... ؛ الَشَجَرُة التی ... ؛ الَکُتُب التی ...     ؛ التَالمیُذ الذیَن ...  ؛ النِساُء الالتی ..... یالذ کتابُ       

 ـ دار فقط   از اسمِ اَل بخصوص بعدو جمله  باشند ولی در وسطمی) کسی که ( و اَل تی در ابتدای جمله به معنِی  یاَل ذ

 .ی. همچنین است: الذیَن و الالتدارند) که ( معنِی       
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 خاص ( موصول1

 مؤنث مذکر 

 یاَلت یاَلذ مفرد

 اللتینِ  - اللتانِ  اللذینِ  - اللذانِ  یمثن

 یواتاللَ  = یاَلالت اَلذینَ  جمع

            « کـهیچیـز» یـا  « کـهیکسـ » یِ معنـ هسـتند کـه موصـول اسم یشرط به«  و ما  َْمن»   (مشترك =) عام موصول اسم( 2

 .آیندیم جمله معموالً وسط حالت بدهند و در این

 ندارد:  یمحل اعراب شود و هیچیم نامیده صلهۀ جملآید یم موصول بعد از اسم که ای(فعلی)جمله

 الدرَس قََرأ هذا َمْن 

 بی ندارد.(نیست؛ محل اعرا« جملۀ حالیه » یا « خبر » ) قََرأَ در اینجا    قََرأ الدرَس  هَو الذیهذا 

 حرف:

 حرف دارند و معنای مستقلی ندارند. 3حروف کلماتی هستند که معموالً کمتر از 

 ، سوف کنند: َس یم تبدیل ) آینده (مستقبل  فعل را به مضارع : فعلاستقبال حرف

 فعل زمان آینده = مُستقَبل

 َسیَذهَُب = خواهد رفتَسـ + مضارع: 

 یَذهَُب = خواهد رفت وَف س سوَف + مضارع:

 

  اَمْ  -  ْلکن - بَلْ  -ال  -اَو  -   ثُم -  َفـ -وَ  است:  یدر فارس ربط حرف : همانعطف حرف

 

 رود= نمی  ُیَذهَبال:  مضارع فعل کردن منفي : براي ینف ی:       الینف رفح

 = نبود  َکانما  :یماض فعل کردن یمنف یما : برای                         

                ) = آیا (، أ : هَْل )پرسشی(استفاام حرف

 پرسش. حرف هستند نه یپرسش اسم) چطور (  َکیف ، ) کجا ( اَینَ  ، وقت ( ) چه یَمت، ) = کدام (اَیُّ 
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      : ضمیــر

 او آمد  آمد  عليباشند. یم ند و معرفهاَ اسمشود؛ ضمیرها جزء ای است که جانشین اسم میضمیر کلمه

 دارند: صیغه 14ها و ضمیرها فعل یدر عرب

 

 

 

  غایب

 

 

 

 مذکر

 

 

 

 مؤنث

 ( مفرد1

 ( مثني2

 ( جمع3

 

 ( مفرد4

 ( مثني5

 ( جمع6

 غائِب

  ِغائِبین

  َغائِبین

 

 غائِبَة

  ِغائبتین

  ِغائِبات

 

 

 

 

 مخاطب

 

 

 

 

 مذکر

 

 

 

 مؤنث

 

 ( مفرد7

 ( مثني8

 ( جمع9

 

 ( مفرد10

 ( مثني11

 ( جمع12

 

 ُمخاطَب

  ُِمخاطَبین

  َُمخاطَبین

 

 ُمخاطَبة

  ُِمخاطَبتین

  ِمخاطَبات

 

 متکلم

 

 

 

 وحده ( متکلم13

 الغیر مع ( متکلم14

 

 تکلمةمُ  - ُمتکلم

 تکلماتمُ  - ُمتکلمین

 

 :ضمایر منفصل
ـَـا13   ِ( أنت10    َ( أنت7  یَ ( ِهـــ4  ( هُــوَ 1  ( أن

 ( نَحنُ 14     ( أنُتما11   ( أنُتما8  ( هُما5  ( هُما2

  ( أنُتـــن  12   ( أنُتم9  ( هُـــن  6  ( هُم3

   مَُعل ّم هُــــــوَ   .چسبندینم آخر کلمه هرگز به گویند چونیم منفصلضمایر  این به
  مبتدا                         
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 َو عالِم  ( هُ )  آیند.چون اول جمله می :هستند ضمایر: هو ، هما ... اَنَت ، اَنتم ، اَنا ، نَحُن  معموالً مبتدا

 .دهستنبیایند باز هم مبتدا  بَل . . . ( -َف  -َو  این ضمایر اگر وسط جمله و بعد از حروف )

 .دو روزش مساوی باشد ضرر کرده است= هر کس َمغبون   ُاـــوَ َمن تَساوی یوماه فَ    

  :ضمایر متصل

 ي -13 كِ  -10 كَ  -7 ها -4 ـه  -1

 نا -14 ُکما -11 ُکما -8 هُما -5 هما -2

 ُکن   -12 ُکم -9 هُن   -6 هم -3
 

 

 چسبند. یم آخرِ کلمات به همیشه گویند چونیم ضمایر متصل این به

 :است مفعول هامحل اعرابی آن ،بچسبند آخر فعل ضمایر به گر اینا

ـَــــــــ      را : زدم تو ـَک َضَربـُتـــ                       را  او : زد  ُــــهَضَربـــ

 یست.نست و الزم ا متعدی به آخرش چسبیده باشد،) ـه ، ... ، ـَک ، ... ، ـی ، نا ( که یکی از ضمایر متصل  هر فعلی

  قَتََل = متعدی ←. او را ُکشت=  قَتَلَهُ 

  :هستند ا لَیه مُضاف ،متصل شوند آخر اسم اگر به ) ـه ، ... ، ـَک ، ... ، ـی ، نا ( ضمایر متصل 

 : کتاب او ــهُ کِتابُـ   ــَک اِسُمــــ

  ِـــــــــهفیـــــــــــ  مانند: باشند.می (محالً )این ضمایر اگر به حروف جر متصل شوند، جار و مجرور 

 ، امر   ) زماِن حال (، مضارع  ) گذشته ( یدارد: ماض  اصلي ِقسمت 3 فعل یدر عرب  :فعل

 رـــــام    ارعـــــمض    ـــــیماض
  ) برو (  اِْذهَبْ     رود (d) م  یَْذهَبُ     ( ) رفت   ََذهَب

   

             گذشته (=  )  :یماض فعل

   :است صیغه 14 یدارا یماض فعل     

  َ( َذهَب1

 ( َذهَبا2

 ( َذهبُوا3

 ( َذهَبَتْ 4

 ( ذهبَتا5

 ( َذهَبْنَ 6

 تَ ( َذهَبْ 7

 ( َذهَبْتما8

 مبْتُ هَ ( ذَ 9

 ( َذهَبْتِ 10

 ( ذهبْتما11

 ذهبُْتن  ( 12

 ( َذهَبْتُ 13

 ( ذهبْنا14

 = رفت َذهَبَتْ  ←= زمان گذشتهت فغل ماضی اس د،شباداشته   « ، تُما ، تُم ْت َت ، ت  ، ُت ،  »فعلی که آخرش 
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 ( همو ضمیرها با  فعل ) تناسب                کِ بَیتِ  ی اِلأنِت َذهَبْتِ     ) اَنِت (    َک بَیتِ  یَذهَبَْت اِل أنتَ 

 غلط است. ( ّبونَ تُحِ ) التالمیَذ الُمجدیَن     یُِحّبونَ بریم. اَلُمعلِموَن یفعل غایب بکار م هر اسمی یبرا

 رود که در جمله ضمیر مخاطب یا منادا وجود داشته باشد.بکار می یفعل مخاطب فقط وقت

 اَیُاا ( -منادا ) یا  ۀشانن           ُکم  ... (  -  ْنُتماَ  -َک  -: ) اَنَت انندم ،ضمیر مخاطب       

 :صرف  فعل  کانَ 

 شود:یم حذف تا آخر الف آن 6 ۀاز صیغ یشود ولیم  صرف ََذهَب مثل پس ،است یماض فعل یك کان

  َ( کان1

 ( کانا2

 ( کانوا3

  ْ( کانت4

 ( کانتا5

   ( ُکن6

  َ( ُکنْت7

 ( ُکنتما8

 ( ُکنتم9

  ِ( ُکنت10

 ( ُکنتما11

   ( کنُتن12

  ُ( ُکنت13

 ( ُکّنا14

          ) = زمان حال (    :مضارعفعل 

 :شودیم تبدیل مضارع فعل به کنیم اضافه یماض فعل اول را به مضارعه یا همان حروف« یَـ ، تَـ ، أ ، نَـ  » اگر حروف

  ُ ، نَـــــــــذهَب ُذهَبأ ،  ُتَـــــذهَب  ، ُیَـــــــذهَب     

  ُ( یَْذهَب1

  ِ( یَذهبان2

 ( یَذهبون3

  ُ( تَذهَب4

  ِ( تَذهبان5

  َ( یَذهبن6

  ُ( تَذهَب7

  ِ( تَذهبان8

 ( تَذهبونَ 9

  َ( تَذهَبین10

  ِ( تَذهبان11

 ( تَذهَبنَ 12

  ُ( أذهَب13

  ُ( نَذهَب14

 (2عربـی 6و  5و  2)درس حروف ناصبه یا جازمهکه یهنگام ،دارد « ن »یا  ضّمه همیشه مضارع آخر فعل که کنیم قتد

 شود.می، )ن( حذف نیَفَعلَن و تَفَعلنَ  =12و 6 ۀیغص ؛ البته درشوندیم حذف دو عالمت اینقبل از فعل مضارع بیاید 

  .مؤفق باشید 09121506720نگنه ز مؤلف: علی .= نمی نشیندشود.   ال یَْجلُِس می یمنف«  ال »ۀ : فعل مضارع بوسیلیمنف ارعمض

 آید.شود: حرف ال بر سر فعل ماضی نمییم یمنف«  ما»  حرف ۀبوسیل یماض : فعلیمنف یماض

 ) نیامد (ما جاَء           ) نبود (  ما کانَ                   نرفت =ماَذهََب  َرفت  =َذهََب 

 مهّم ( ) ت نرف =ماَذهََب  =دهد : لَْم یَذهَْب آمده باشد، معنی ماضی منفی می « لَمْ » فعِل مضارعی که قبل از آن حرف 

 

 ی ساده = ماضی نقلیماض َقْد + فعل             :فعل ماضی نقلی

 است رفته =  َقَْد َذهَب                        ايرفته =  َقَْد َذهَبْت                    امرفته =  ُقَْد َذهَبْت



 13 ...... ...} کپي ممنوع ! {................................................................................................ 0912  150  6720 «زنگنـهعلي  »ربي پايه تا کنکور ع«  لــــکنکوراَ» کتاب 

 

 :فعل ماضی بعید

: داره ! ( بود) بعید   بود فتهر قَْد َذهََب:  َکان  یماض + قَْد + فعل ( کانَ 2     بود رفته = َذهََب  َکان  یماض  + فعل َ( کان1

 :کندیتغییر م هم کان ۀصیغ ،تغییر کند یاصل فعلِ  ۀاگر صیغ

  ( ُکنِْت َذهَبتِ 10      َذهَبَت        َ( ُکنْت7   َْذهَبَت  ْ( کانَت4    َ َذهَب َ( کان1

   َذهَبتُ  ُ( ُکنْت13   (  ............11       (  ..............8  (  ..............5   ( کانا َذهَبا2

   ( ُکّنا َذهَبنا14 َذهَبُتن            (  کنُتن12       ُکنُتم َذهَبُتم( 9  َذهَبنَ    ُکن(  6  ( کانوا َذهَبوا3

 :فعل ماضی استمراری

 داره ! (  می) استمراری  رفت      یم =  ُ یَْذهَب َکان  مضارع  + فعل َکان

 باید مفرد بیاید: غایب یهابکار رود در صیغه جمله و در اول از فاعل قبل اگر فعل

 َدرَسُام َکتَبواالتَالمیُذ و  جَلََس                    و احمد و رضا علي  ََذهَب =َذهَبوا و احمُد و رضا  عليُ 

 باشد.  فاعل بکار رود، باید مناسب لاگر بعد از فاع یبکار رود، باید مفرد بیاید ول از فاعل قبل اگر فعل

 التَالمیذُ   ُیَذهَب ( کانَ 1   

 .است درست تعریب )معنی( هر سه                         َیَذهبون التالمیذُ   َ( کان2 رفتند: یم آموزاندانش

  َکانوا یَذهَبون التَالمیذُ ( 3   

 آید. یم مفرد مؤنث بصورت باشد فعل( یوانات ) اَشیاء و ح مکسر غیر عاقل جمع نائب فاعلیا  فاعل: اگر  نکته

 ها بریده شدند. (درخت )  االَشجارُ قُِطَعْت            ها شکستند. () درخت  االَشجارُ : َکَسَرْت مثل 

 شوند:ماضی بعید و استمراری به دو صورت منفی می

  = نمی رفت         یَذهَُب ا کاَن م     = نرفته بود                ما کاَن َذهََب          :            ( ما + کاَن + فعِل اصلی1

 فت= نمی رم یَُکْن یَذهَُب لَ                  = نرفته بود( لَْم + مضارع مجزومِ کاَن + فعِل اصلی:  لَم یَُکْن َذهََب 2

  ، قالَ  ، قَتَلَ  مثل: َکتَبَ  ؛مفعول د و همگیریم فاعل همی متعدفعل  :یو متعد الزم فعل  

 )ع( را کشت.امام حسین یزید= حسیَن  زیدُ ی قَتَلَ : دارد احتیاج مفعول به یمتعد فعل

 حُسیُن ، جاَء اَحَمدُ  : َذهَبَ شود. مثلکامل می اشندارد و فقط با فاعل معنی جمله احتیاج مفعول به الزم فعل

 د،بو یاگر با معن کنیمیم ضافها(  او را)  یا(  راآن  ۀ )آن، کلم اول به ییا متعد است الزم فعلی بفامیم اینکه براي

 الزم است.، ) = آمد (جاَء  یند ولاَ یمتعد ) = کشت ( قَتَلَ ) خورد ( ؛ . أَکَل است الزم ،بود یمعنیو اگر ب است یمتعد   
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 :یمتعد در مورد فعل   ینکات 

 . (است ی، متعدلَسجْ اَ  یولاست ، الزم  جَلََس . ) است یمتعد ،باشد یا تفعیل افعال در باب یاگر فعل

لَ             متعدی ( = باب افعال )  نازل کرد=  اَنَزلَ ) الزم (       نازل شد  =نََزَل   متعدی (= ) باب تفعیل  نازل کرد = نَز 

 .است الزم ، فعلشو اگر مفعول نگیرد است یمتعد وجود داشته باشد فعلش ای مفعولاگر در جمله

 ـــَک  ،  قَتَلَــــُام ،  یَحرُِسـ ُ: َکتَبَــــهاست یحتماً متعد فعل بود آن شده اضافه ضمیرِ چسبان آخرِ فعلی اگر به

ـُ )فعل  ی (شد، مجاول و متعد) کشته  َ. قُتِلستی احتماً متعد ،باشد مجاول یهر فعل  ارد.(دهای مجاول اولین حرفشان 

 شود.یم یمتعد فعل آن ،قرار گیرد « بـ » جر  و قبل از مفعول حرف  جمله ِاگر بعد از فعل

 باشد. فاصله ( بـ  ) و حرف الزم فعل بین است ممکن حتی

 متعدی ) برد ( = بِـ  ََذهَب    = الزم  ) رفت (  ََذهَب  متعدی = ) آورد (جاء بِـ   ) آمد ( = الزمجاء 

ُد بِدینِ   ( یرا آورد . ) متعد حق ( دین= محمد )ص الحَقِ  جاَء ُمحَم 

 شود.جمه میمفعول دوم شبیه متمم تر      ( . ) تَأُخُذ َمفعولینِ گیرندیم دو مفعول یمتعد فعلااي بعضي - نکته

 را (  غــذا  فقیــر به ) بخشیدم    َالطَعــــام   الَفقیــــرَ     ُاَعطَیــــت
 دوم مفعول        اول مفعول           و فاعل فعل

 ) پوشاند (  َس اَلبَ  - ) بخشید (' یاَعط - ) چشاند ( اَذاَق  - بده ( )آِت  -) نامید (  'یم  سَ  -( ) یافت  دَ جَ وَ   -) قرار داد (  لَ عَ جَ 

 ( وعده داد)  َعدوَ  –) پنداشت ( َب سِ حَ  -) گرفت (  َخَذ أ –داد (  ی) روز َق زَ رَ  -) بخشید ( َوهََب  -) رساند (   غَ اَبلَ 

 باید هر دو مفعول وجود داشته باشند. ،در جمله یدو مفعول یهاتشخیص فعل یبرا

 اندپوش=  بََس پوشید ؛ اَل =. لَبََس باشدیم یباشد و به باب افعال یا تفعیل برود دو مفعول یمتعد یاگر فعل

َر : یچند فعل متعد  ) ترك کرد ( ، هََجرَ  ) خنداند (، أضحَك  ) یاد گرفت ( تََعل مَ  -) پر کرد( اَْمََلَ  - ) آزاد کرد (حَر 

 ستخدَم = بکار گرفتهستند.  اِ  متعدیاً اکثر اِستفعال در کتاب درسی باب یفعلاا

 ) نشست (لَس جَ  - ) گرسنه شد (جاَع  -) پر شد ( متَلَ اِ   - ر شد () پُ فاَض  - ) پیروز شد (فاَز  :الزمچند فعل 

م  –) رستگار شد ( َح اَفلَ  -) آزاد شد( تَحَّرر  - ) آزاد شد (حََرَر  أَ  -یش رفت ( پ) تََقد     – ) آماده شد ( تََای 

   .خارج می شود= ُرُج ؛ یَخخارج شد =َخَرَج   ند.اَ دارد معموالً الزم شودشد و میشان : فعل هایی که آخر معنی

ـُ داشته باشد، ،آن بر وزن فَُعَل باشد یکه ماض یفعل  لَ طَوُ  - ُسنَ حَ  - الزم است: َکُرمَ  یعنی حرف وسطش 

ل ، اِفتعالاِنفعال باب یفعلاا بَ  -َع اِجتَمَ  -هستند.  اِنَدفََع  معموالً الزم و تََفعُّ   تََقر 
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ُظ الَعَددیَُّة م ن َرسول  : دومدرس  (1عربی               خدا ۀها و پندهای عدددار از فرستادنصیحت ←  )ص( الل   اَلَمواع 

  :یسیعدد نو

 ند.آیمیموصوف و بعد از  را دارند و موصوف هستند و قواعد صفت صفت عدد نیستند بلکه«  و دو کی» اعداد  یدر عرب

 واِحدة  تِلَک َشَجَرة   ←) مؤنث (  اِحَدة و    واِحداً قََرأُت کتاباً  ← ) مذکر ( واِحد  :دارد دو حالت عدد یك -1

 مؤنث   اِثنتیِْن:       مؤنثاِثنتاِن:  مذکر   : اِثنینِ مذکر     : اِثنان دارد:  عدد دو چاار حالت -2

                    ِناِثنی  ِکتابین                 قرأُت  ِناِثنتا  ِشجرتان هاتانِ                     نِ اِثنا  ِ کتابان ِهذان         

    10تا  3اعداد اصلی 

  کتاب سه=   ٍُکُتب ثاَلثَةُ     ثاَلثة  ثاَلث -3

      درخت = چااراَربَُع َشَجراٍت    اَربعة  اَربع -4

         مسجد    5 مساجَد  َُخْمَسه   َخمسة َخمس -5

 ِسّتة   ِستّ  -6

  ) اُسبوع = هفته (                            َسبعة  َسبَع -7

   ) ثامُِن االَئمه = امام هشتم (                       ثَمانیة نیثَما -8

                              ) تاسوعا = نام محرم (                          تِسعة  تِسع -9

 ) عاشورا = دهم محرم (                           َعشرة َعشر -10

 .معدود است کتاب ۀو کلم استعدد  سه ۀکلم ←ُکُتٍب  ثاَلثَةُ  کتاب = 3

ـْ  »و  است نکرهمعدود   ) غلط (اَربُع الُقلل     ) درست (  ٍ قُلَل ُاَربع  قُله 4گیرد: ینم«  اَل

 شود.مفرد ترجمه می لید وآیبا اینکه بصورت جمع می 10تا3معدود

  َعَشرَة َشَجَرةً  یاِحدَ  ←) مؤنث ( َعَشرَة  یاحدَ اَحََد عشَر کوکباً             ←) مذکر (   اَحََد َعَشَر  دو حالت دارد:  11عدد 

  عشَره یاِثنت           اِثنتا عشَرهَ         عشَر  یاِثن       اِثنا َعشَر   چاار حالت دارد: 12عدد 

  َعَشَر ُمعلماً  یاِثنَرأیُت          ةً َعَشَرَة ُمعلم اِثنتا جاَءتْ         َعَشَر ُمعلماً  اِثنا جاءَ 

 

 مَسة َمساِجد () خَ        ..َخِمَسة...  ←اَربَِعة    ←ثاَلثَة    ← ثناِن اِ   ←واِحد  اعداد اصلی برای اسم مذکر:   

 َشجرات ( ) َخِمُس   .......َخِمس..  ←اَربِع    ←ثاَلث    ←ثَنتاِن  اِ   ←واِحَدة  اعداد اصلی برای اسم مؤنث:   



 16 ....... ...} کپي ممنوع ! {................................................................................................ 0912  150  6720 «زنگنـهعلي  »ربي پايه تا کنکور ع«  لــــکنکوراَ» کتاب 

 

لَة و فاع لبقیه بر وزن (  لو  اَ ) بجز  : یکم ، دوم ، سوم ، چاارم ....اعداد ترتیبی  :یندآمی فاع 

   ثانِی َعَشر -حاِدی َعَشر  -اِشرع -اِسع ت - امِنث - سابِع -ساِدس  -خامِس  - رابِع - ثالِث - ثانِی - ّولاَ 

ـْ  » آیند و معموالً همراهیم همیشه بعد از اسم اصلیاعداد ترتیبی  ث یـا از لحاظ مؤن ،ندهست صفتچون و  ندهست«  اَل

 :آَخر مثل اسم اصلِی ما قَبِل خود هستندحرف حرکِت  مذکر بودن و

 ) از درخِت دهم ( ِة لعاشرمِن الشجرِة ا   (    پنجم) درس  لخامُس ا اَلّدرُس 

 صفت                                         صفت           

 ةُ الرابِعَ هِذِه الشجرُة               الرابعَ قََرأُت الدرَس 
 صفت                         صفت       

ل ترتیبی برای اسم مذکر:  اعداد  الدرُس الثالُِث ( )  سابِع........     ←ساِدس  ←خامِس  ←رابِع  ←ثالِث   ←ثانی  ←اَو 

ِ  ).  .سابِعة.  ← ساِدسة  ← خامِسة ← رابِعة  ← ثالِثة ← ثانیة ←أولی: ؤنثمعداد ترتیبی برای اسم ا  ثَُة (الَشَجَرُة الثال

 

 :( 90تا 20) اعداد عقود

 تِسعونَ   -ثمانوَن  -َسبعوَن    -ِسّتوَن   -َخمسوَن  -اَربَعوَن   -الثوَن  ث -ِعشروَن =  90تا20اعداد 
 

 تِسعیـنَ   -ثمانتیـَن  -َسبعیـَن    -ِسّتیـَن   -َخمسیـَن  - اَربَعیـنَ   -ثالثیـَن   -ِعشریـَن =  90تا20اعداد 

 

 ُجمعة ←َخمیس  ←اَربِعاء  ←ثاُلثاء  ←اِثَنین  ←اَحَد  ←َسبت  :ی هفتهروزها

تاء   )پاییز(ریف خَ  )تابستان( یف صَ  )باار( بیع رَ  ها:فصل  )زمستان(ش 

   )طال(َذهَب ←نفر اول   جوایز مسابقات:

    )نقره(ف َضة  ←نفر دوم  

 برونزیة ←نفر سوم 

 

 

 

 

 شابک  ؛   مؤفق باشید. زنگنه   ISBN :  978 - 600  - 6670 - 57 - 7شماره ثبت کتابخانه ملّی  09121506720کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و  مدیون هستید. زنگنه 
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َمک           (1عربی             باراِن ماهی  ←درس سوم: مَطَُر السَّ

لْمی  درس چهارم: اَل (1عربی عایُُش الس                         همزیستِی مسالمت آمیز     ←     تَّ

 .است فیحر سه ،مجرد یدر ثالث ی آنماض ۀصیغ اولین ییعن است حرف سه آن ۀریش که ی است: فعلیثاُلثفعل 

 را دارد و حرف یاصل حرف سه همان آن یماض ۀصیغ و اولین ها نیستاز باب جزء هیچکدام که ی: فعلمجرد یثالث

 (ثالثی مزید)اِستَخرَج  ← ثالثی مجرد()شوند. َخَرَج روند ثالثی مزید میها میبه یکی از باب ولی وقتیاست  نگرفته یزائد

  ،است زائد گرفته دارد و حرف حرف بیشتر از سه ی آنماض ۀصیغ اولین کهاست  یها (: فعلباب =مزید )  یثالث

 د:باشنمی جدید یمعانبیاِن  یبرا مزید یثالث یباباا

 ) ثالثی مجرد (    . (           شد خارج از زمین بازیکنیک )                    الَملَعبِ   مِنَ  ُالعب َخَرجَ 

 ) ثالثی مزید (  . (   کرد اخراج را از زمین بازیکنیک ) داور           الَملَعبِ  مِنَ  الِعبَ  حََکمُ ال  َاَْخرج

 (                ) ثالثی مجرد ( خدا گناهگار را آمرزید.)             اهلَلُ الُمذنِبَ  َغَفرَ 

 ) ثالثی مزید (   . (           تخواسگناهکار آمرزش )    الُمذنِبُ   غَفرَ اِستَ 

 :مزید یثالث باب هشت

  ماضي

  َ( اَفَْعل1

ل2    َ( فَع 

  َ( اِنَْفَعل3

  َ( اِفْتََعل4

لَ 5   ( تََفع 

  َ( فاَعل6

  َ( تَفاَعل7

   َل( اِْستَفعَ 8

 مضارع

  ُیُْفِعل

ل    ُیَُفعِّ

   ُیَْنَفِعل

   ُیَْفتَِعل

ل   ُیَتََفع 

  ُیُفاِعل

  ُیَتَفاَعل

 یَْستَْفِعُل 

 مصدر

 اِفعال

 تَفعیل

 عالاِنفِ 

 عالاِفتِ 

ل  تََفعُّ

 ةُمفاَعلَ 

 تَفاُعل

 فعالاِستِ 

 دئزا حروف

ـُ  ـُ یا ت  اَ   ی

 ـّ 

 انـ 

 ا تـ 

 تـ       ـّ 

 ا   

 تـ ا

 ستـ

 مثال

             اِخراج ُیُِخَرج        َاَْخَرج

ح ح         َفَر   تَفریح      ُیَُفرِّ

 اِنقالب      ُیَنَقلِب      اِنَقلَبَ 

           اِکتشاف ُیَکتَِشف      اِکتََشَف 

َکرَ  ر     یَتَذ کرُ       تَذ   تَذَکُّ

 ةدَ ُمجاهَ      یُجاِهدُ       جاهَدَ 

 تَقاطُع      ُیَتَقاطَع      تَقاطَعَ 

          اِستخراج ُ      یَستَخرج َاِستَخَرج

 ( ند.مزید ی) مصدر ثالث اِستِخراج - تَذهیب - اِنزالولی          (          ندمجرد ی) مصدر ثالث ِذهاب  - نُزول - ُخروج 

 (و تَفریح  . ) اِخراجروندیبکار م الزم  فعلِ کردنِ  یمتعد براي: و تَفعیل اِفعال باب

 (، تَقاطع روند. ) ُمکاتَبه یبکار م مشارکت ی بیانِ : برالو تَفاعُ  ةلَ ُمفاعَ  باب
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ل و اِفتعال عالاِنف باب  (، تََعلُّم، اکتشاف  )انقالبروند: اثر فعل  بکار می پذیرفتن یبرا و تََفعُّ

 ) لِلطَلب (( غفاررود. ) اِستِ یبکار م و درخواست طلب ی: برااِستفعال باب

 :در مورد بابها ینکات

ْل ()  ←، تفعیل ( ْاَفِْعل)  ←: بر وزن فعالاِ  امرِ حاضر باب اولِ  ۀصیغ  ،( اِفْتَِعلْ )  ←(، افتعال اِنَْفِعلْ )  ←انفعال ، فَعِّ

ل  ل)  ←تََفعُّ  د.آیی ( م ْاِستَفِعل)  ← ( و استفعال ْتَفاَعل)  ←، تفاعل( فاِعلْ )  ←ة  (، ُمفاَعلَ  ْتََفع 

     کنیم:           یمـ نگـاه هـاآن یماضـ ۀصیغ اولین د باباا بهئزا تعداد حروف تشخیص ی: براد بابهائزا تعداد حروف تشخیص

 زاید ( حرف ) یكد  جاه  یُجاِهدُ   یُجاِهدونَ   است: جاهَدَ  اشیک حرف زائد دارد چون اولین صیغۀ ماض یُجاِهدونَ 

 ،  د داردئزا حرف باشد سه استفعال باب د دارد و اگرئزا حرف یك باشد ةلَ و یا مفاعَ  فعیل، تَ فعالاِ  در باب یاگر فعل

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی زائد دارند. باباا دو حرف ۀبقی      

  یحرف سه ی: زیرا فعلاااست افتعال حتماً باب ؛ پاسخانفعال به بخورد و هم افتعال باب به هم یاکلمه هر گاه

 َر ، نََقَل () نََصَر ، نَظَ است .  افتعال باب ۀنشان «تـ  »؛      «تـ  » نه است «نـ  » حرفشان معموالً اولین     

 () انفعال  قطاعان - انقالب -انکسار   ( ) افتعال    انتقال -نتظار ا -انتصار      

 . است خودشان یاصل جزِء حروف«  سـ » ند چوناَ اِفتِعال اِستِواء ، جزِء باب -اِستِراق - اِستِماع -ستِتاراِ  -اِستِناد 

 ( حرف  5 ) افعال ،(حرف  6 ) انفعال انفعال هستند نه فعالاِ  ، بر وزن اِنتاج -نقاذ اِ  - نزالاِ  -کلمات: اِنکار

 ( فِعال مترادف =  ) ُمفاَعله .           است زِن:  فِعالوُمفاَعله بر  باب مصدر دوم

  ةفَ ُمخالَ  =ِخالف    ةعَ ُمدافَ  = ِدفاع   ةدَ ُمجاهَ  =ِجااد    ةرَ ُمحاوَ  =ِحوار 

 ند.اَ تفعیل  باِب  ِ( مصدر ة، توصی ةر، تَذکة، تَربیة، تَسلیةتَبِصرَ تَجربة، است. )  تَفِعلَه  تفعیل، ِباب مصدِر دومِ 

 :های ثالثی مزیدباب تشخیصراه 

َم  -یَُعلُِّم  -باب تَفعیل است. َعل َم  ۀوجود تشدید عالوه بر سه حرف اصلی نشان  معلّم -َکر 

ل است. تََعل َم  ۀو تشدید عالوه بر سه حرف اصلی نشان(  تـ)  وجود حرف  متَعلّم  -ُم یَتََعلِّ  -باب تََفعُّ

 کتَِشفمُ  -باب افتعال است. اِختََرَع  ۀعالوه بر سه حرف اصلی نشان (تـ  )وجود حرف 

 = وانمود کرد ند: تَظاهُرمان رود:یبکار م لتفاعُ  باب واقع خالف یو امر یغیر واقع حالت دادنِ  نشان یبرا

 زدن یمریض = خود را به     تمارض                   لتفاعُ  ض تَمارُ              ( ) َمَرَض           

  کردن یکدیگر را قطع = تَقاطُع وریم:آمییکدیگر را ۀ کلم لتفاعُ  باب ۀدر ترجم ؛بیشتر است ُمفاَعلَةاز  تَفاُعل در باب مشارکت



 19 ....... ...} کپي ممنوع ! {................................................................................................ 0912  150  6720 «زنگنـهعلي  »ربي پايه تا کنکور ع«  لــــکنکوراَ» کتاب 

 

               خداست. این آفرینشِ   ←      ُق الل  لْ درس پنجم: هذا خَ  (1عربی

؛ ولـی اگـر ددار و فاعل فعل باشد فقط الزم آن اگر فعل شود کهیآغاز م فعل با یك که است یاجمله :یهفعلجملۀ 

              .ول هم داردعفعل متعدی باشد، مف

 فاعل + مَفعول + فعل :یهفعلجملۀ 

  اَحَمدُ  جاءَ جملۀ فعلیه با فعل الزم: 
                        فاعل           

 الدرَس  التمیذُ جملۀ فعلیه با فعل متعدی: قََرأَ 
 فاعل       مفعول                           

  فاعل

  َحُسین زیدُ ــیَ   َاست:  قَتَل فعلیه یهادر جمله دوم ۀو معموالً کلم کار است ۀکنند فاعل
           فاعل و مرفوع          

                   ؛بلکه مبتدا است نیست بیاید فاعل از آن ؛ اگر قبلبیاید باید بعد از فعل فاعل

 .دارند با هم فرقرابی هاب محل اعنقش  َذهَبَْت از لحاظةُ الفاطم ۀ:جملو  ، ُةَذهَبَِت الفاطم :ۀجملبر این اساس 

مـــَذهََبـــت           ــم       ُةـالفاط   َذهََبــــــــْت     ُةالفاط 
 فعلیه ۀجملخبر از نوِع     (وعمرف)مبتدا        (مرفوع) فاعل           فعل             
        

 یزیدُ    ُــهقَتَلَــــــــ     :نیاید بعد از فعل بالفاصلهفاعل  است ممکن
 فاعل    مفعول          

  ( ب هفعول  )مَ =  فعولمَ 
 حُسینَ . قَتََل یَزیُد آید مفعول می سوم یآید و در مرحلهمي فاعل شود ، بعد از فعلآغاز مي با فعل فعلیه ۀجمل

 : گیردیقرار م(  را )یا قبل از حرف (  از -با -به) بعد از حروف  مفعول در ترجمه

 َ  .ماه سه بهمرش رسید ع ← شاورٍ   ثاَلثَةَ َغ ُعْمُرُه لَ ب

 .کرد نگارینامه محمدبا سعید  ←  محمداً کاتََب َسعیُد 

 .ترسیدم دشمنان از ←   االعداءِخْفُت 

                 خواند. راآموز درس دانش ←  الدرَس  التمیذُ قََرأَ 

  َکبیر    َة َسد  حََجريالَمدینَ   ُ یَحرس َبکار رود: کان هم از فاعل قبل مفعول است ممکن گاهی

 التَّوابینَ ... ، اِن  اهللَ یُِحبُّ  َشیئَاً داریم. ما َرأیُت  مفعول معموالً بالفاصله «  ُّ و یُِحب َُرأَیت » یابعد از فعلا
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 ) چنین فعلی متعدی است (       ـَک ؛  یُِحبُّـــ    ُـــهو منصوبند. َرأَیُتــــ شوند، مفعول متصل فعل اگر به ضمایر متصل

رَس ا ب. اُکتُ است مفعول ،مخاطب یِ امر و نا بعد از فعل کلمه اولین معموالً   الَصالةَ ، ال تَترُک  لد 

 اهللَ ، نَعبُُد  َدرسیبالفاصله مفعول داریم. اَکُتُب نیز  14و  13 ۀصیغهای معموالً بعد از فعل

 :است مفعولبعدش  ۀکلم و اولین(  فعل و فاعل)  است خودش همراه بیاید معموالً فاعلش  جمله ِوسط اگر فعل

  َالطَعام  ُاَلِمعَدُة تَاَضم  

  واحد      ُاهلَل         خبر +مبتدا  :جملۀ اسمیه

در مورد  کهیاسم به :استمبتدا  آیدمی جمله اول که یشود؛ اسمیآغاز م اسم با یك که است یاجمله جملۀ اسمیه

     ( دارد. ان   ، نَ و، ـ  ،  ـُ شان ) یعنی آخر، اندمبتدا و خبر همیشه مرفوع؛ گویندیدهد خبر میم مبتدا گزارش

 بگیرد. «ـ اَلْ » اگر خبر، معرفه به اضافه باشد نباید بگیرد؛ « اَلْـ » نباید  معموالً  و است خبر نکره

ّ    ــــــــــدُ اَلَحمْ          ـَـــــــــرُ       ُالَل                        لل   اَکب
 مبتدا و مرفوع         خبر و محالً مرفوع                 مبتدا و مرفوع        خبر و مرفوع                

 :باشند داشته صفت یا مضاف الیه است ممکن مبتدا و خبر هر کدام

   ناجـــح    المدرسه  تلمیـــذُ                                ناجــح     الصبوُر   التلمیــذُ          
 برخالیه        مبتدا          صفت           خبر                                          مبتدا         مضاف             

 ر و مجرور خبر نیستند.صفت و جا  -عطوف م  -مضاف الیه 

 ه باشد.نداشتها وجود هستند که در جمله چیزی غیر از آنبه شرطی خبر  قید زمان و مکانجار و مجرور و 

 د.آییم دو صورت به جمله شبه ،باشد جمله ِشبه است خبر ممکن

  َ: بَعَدكهابعد از آن الیه و مضافقید زمان و مکان ( 2   الداِر  :  فِير( جار و مجرو1       

    () درست      َرُجــــل   َقبلَـــــــك        () غلط   َقبلَـــــــك       َرُجــــل          
 و محالً مرفوع جمله خبر شبه     مبتدا و مرفوع              

ــــ      َرُجــــل            ــــ        () غلط    الدار   یفـ      () درست      َرُجــــل   الدار   یفـ 
 و محالً مرفوع جمله مبتدا و مرفوع    خبر شبه               

 د.یبیاو در آخر  باشد مبتدا باید به صورت نکره جمله خبر شبه یوقتاگر مبتدا نکره باشد باید بعد ازخبر بیاید؛ 

 ف ي الدار  َرُجـــل    

 نداشـته «اَلْــ  »اگـر لـی و است صفت معموالً باشد  داشته «اَلْـ  »آید اگر یم اشاره بعد از اسم که یاکلمه :نکتۀ مهم

 ) خبر مفرد (  م  علمُ  ذلكَ       ) خبر مفرد (     معلمهذا       ( ) صفت    ُعلمالمُ  :       ذلكَ است خبر و مرفوع باشد
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م خبر در دو صورت مؤخــر: یمبتداو  خبر  مقدم   :آیدیم جمله یشود و در ابتدایم ُمَقد 

 :آغاز شود قید زمان و مکانبا  جمله ( هر گاه2جار و مجرور آغاز شود.               ایجمله ( هر گاه1

   َرُجل     ََقبلَك                                                    کتاب   الَمدرسه   يف          
 خرؤم ی خبر مقدم   مبتدا                                                  خر ؤم یخبر مقدم        مبتدا            

 است. فعلیه جمله بلکه نداریم بیاید خبرِ مقدم اگر بعد از جار و مجرور فعل

                                   الُخبــــــــــزُ    یوجَــــدُ     البیتِ  فِي
                                   و مرفوع  فاعل مجاول    نائب جار و مجرور     فعل

 خبر انــواع

        َجاهدون الُمسل مونَ  - واحد    ُالَل( خبر مفرد: 1
 ی ممکن است اسم مثنی یا جمع باشد.جمله نیست ول خبرخبرِ مفرد یعنی        خبرِ مفرد خبر مفرد                                               

 رأُ قـــیَ  ی  ُه                ؛                     علراُ درسَ ــقیَ  ی  عل: فعلیه ۀ( خبر جمل2
                    فعلیه هخبر جمل                                  فعلیه هخبر جمل                                            

 :اسمیه ۀ( خبر جمل3

   کتاب   ُلَه ی  عل              قلب ُله لَیَس  الَمل ك            اال هوَ  َال اله  ُالَل             واحداً  کانَ   ُالل             عظیم   ُسمها    ُالَل 
   اسمیهۀ خبر جمل              اسمیهۀ ملجخبر                   اسمیهۀ خبر جمل                 اسمیهۀ خبر جمل              اسمیهۀ خبر جمل      

 :جمله ( خبر شبه4

          رُجـــل َــکقبل      رُجـل         دارــال یف
 جمله خبر شبه              جمله خبر شبه

ِ  .  اَنتَ رسدینم جمله خبرِ شبه به بتخبر باشد نو از انواعِ  ییک اگر در جمله  ) خبر مفرد ( جغرافیا  یف   معال

 دارد:  و تعداد با مبتدا مطابقت جنس باشد از لحاظ اسم فاعل یا اسم مفعول و ....خبرِ مفرد اگر 

   ناجحات لتلمیذاُت ا                       َوناَلُمَعلُِم عالِم               اَلُمَعلِمهُ عالَِمه                التالمیُذ ناجح        

َ  اَلُمسلِمون : اهلَلُ یَعلَُم ،عداد با مبتدا مطابقت داشته باشدفعل موجود در خبر باید از لحاظ جنس و ت  علَمون ی

 با مبتدا مطابقت داشته باشد: تعداد و  جنسخبرِ ُمفرد اگر ُمشتق باشد باید از لحاظ 

   لِعلُم َکنز  اَ                اَلَصوُم واجب                    اَلَصالُه واجبة           اَلِحکَمُة َکنز            

       ِ  م  اَلَشمُس ُمشرِقَة                 اَلُکُتُب جَمیلَة                  حَمَزُة عال

   ای کهملهجه با یک اسم منصوب آغاز شود و یا با شبه وقتی جمله اسمیه است که مبتدا مرفوع باشد اگر جمل

 ) فعلیه (  ــــهُ ـتُــــــقََرأ   َاَلکتاب) اسمیه (              قَرأتُــــهُ اَلکتاُب بعدش فعل باشد آغاز شود جمله فعلیه است :   
 و مفعول فاعلو  مفعول     فعل                محالً مرفوع   خبر جمله فعلیهمرفوع    مبتدا و          
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 :اسمیه خبر مفرد با خبر جمله فرق

 و اگر ضمیر  است اسمیه باشد خبر جمله داشته ضمیر چسبان اسم شود اگر آنیآغاز م اسم خبر با یك یوقت

 شود. ( دقت ي اسمیهخبر جملهدر  شده داده یمثالاا ) به :نوِع خبر: خبرِ مفرد است نداشت       

 مرفوع ۀ سبان + کلمچمبتدا + اسم و ضمیر      (مبتدا و خبر دارد خودش که اسمیه ۀ)خبر جمل  نَظیف   ُکِتابُه علی  

  و اگر مثل است صفت یباشند دوم داشته باشند و یا هر دو تنوین داشته  «اَلْـ  »هر دو   اگر دو اسمِ کنار هم

 صبور    ُالعاقل  ُااَلنسان  -   نظیف   . هذا کتاباست الیه مضاف ، دومینباشندهم        

 (  صفت و موصوف =و نَعت  )منعوتاست.  موصوف تابع در چاار حالت صفت:= نَعت  صفت

 تِلمیذه  ُمجتاده      ُمجتاد   تِلمیذ   (    ) مذکر یا مؤنث جنس -1

 تِلمیذ  مجتاد       تِلمیٍذ ُمجتاٍد         ُمجتاداً تِلمیذاً  ( حرف آخر  ) حرکتِ  اعراب -2

 تِلمیذاِن ُمجتاداِن       تاَلمیذ  ُمجتادوَن      تِلمیذات  ُمجتادات         ُمجتاد   تِلمیذ   (  ، جمع) مفرد ، مثني  تعداد -3

 تِلمیذاً ُمجتاداً          الُمجتادُ اَلتِلمیُذ   :بودن یا نکره معرفه -4

 ةٍ ُمفیدَ   ٍجَلَسُت تَحَت َشَجَرة   مفیداً قََرأُت کِتاباً                        

 لمریضةاـی ــــاُم    لمریضای اَبـــ   الکبیرة  الصف نافذةبرای اسم اول: صفت +  مضاف الیهحالِت:  اسم + 

 : آیدمي  آن مفرد و مؤنث ِ( باشد صفت ) غیر عاقل مکسر اشیاء یا حیوانات جمع اگر موصوف

 الُمالَِکةُ هِذِه ااَلَمراُض        َشریفةً قرأُت آیاٍت   َکبیرةُ تِلَک اَشجاُر   ةٍ ُمفیدَ   ٍفی ُکُتب      

 یبا معن کنیم اضافه(  صفت ف  و) موصورا به آخرِ ) تر ( است که اگر پسونِد  این و صفت الیهمضاف یهااز فرق یکي

 : است یمعن( بیالیه  و مضاف ) مضاف یول شودمی      

 (الیه  و مضاف مضاف )ة الَمدرس(       باُب الیه  و مضاف ) مضاف اهللِ  کِتابُ        ( و موصوف  ) صفت مفید     کِتاب      

 َ ل اسـمِ  و به مضاف گوییمیم یاول قرار بگیرند به کنار هم «دِر دبیرستان»  :، مثلِ هم به  مربوط ِاگر دو اسم :یهمُضاُف ا 

 ه  مجرور  () کُل  مُضاُف الی ارد.د(  نی ، ـٍ ،  ـ  یعنی آخرش )  ؛الیه، مجرور استاعراِب مضاف   ؛الیهمضاف :گوییمیمدوم 

 : الیهاصلی وجود مضاف ۀنشان 3

    المدرسةِ  بابُ  .اول اَلـ ندارد، اسم دوم اَلـ دارداسم  -1

   ــــهُ ـکتابــ .اسمِ دوم ضمیر چسبان است -2

     ایرانَ َشعُب  سمِ دوم اسم خاِص آدم یا شار و کشور است.ا -3
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ا اسـم م اشـاره یـهمچنین اگر اسم اول اَلـ نداشته باشد و اسم دوم یک اسم اشاره یا یک اسم موصول باشـد؛ آن اسـ

 ما ، کل َمن، اول هذا هستند : کتاُب  مضاف الیهموصول، 

 لذینَ ا ، العلماءُ  التی، الشجرة  الذی؛  الرجل  که هستند به معنی:صفت البته الذی و التی بعد از اسم اَلـ دار 

 یومٍ : کل و مجرور است الیه مضاف همیشه هابعد از آن اسمِ  هایی کهاسم ییعن :اال ضافه دائ مُ  یاسمها

َ  -  َعمَ  -ُکّل  َ  - قَبلَ ، دجَمیع ، اَحَ  -ذو  -َغیر  - عضب  (ِة الجمع( ) یوَم َرِة لَشجَ ) فوَق ا.. .َخلَف  –نَحَو  -  َاَمام - ینَ ب - تَحتَ  -عَد ب

 نیست:  الیه هرگز مضاف هایعنی کلماتی که اسم بعد از آن :مَمنوُع اال ضافه کلمات

 دار:دار و تنوین «ـاَل» های اسم -میرها ض - موصول یهاسما - اشارهی هااسم -ها فعل

 (.نیست مضاف الیه ،الکتاب)  الکتابهذا  در عبارِت: 

 شود:یم حذف آخرشان از «ن» حرف ،شوند واقع مضافاگر  دارد)ین(  )اِن( )وَن(که آخرشان سالممذکر  جمعو  یمثن اسم

 () درست  جاَء ُمَعلِموا الَمدرَِسِة            (      ) غلط   الَمدرَِسِة   َجاء ُمعلمون          

 () درست   الَمدرَِسِة       ُمَعلِمي مِن      (      ) غلط  الَمدرَِسِة    ِ ُمعلمین ْمِن          

 () درست الَقریَِة            فاَلحي مِن      (      ) غلط  الَقریَِة       ِفاَلحین مِنْ           

 َعینیِن + ی = َعینّی ) دو چشم من (  ُمحبت والَدیـهِ  ُمحبَت + والدین + ـه  

 :راه تشخیص صفت

ـْ  » بیایند و هر دو کنار هم اسم 2اگر   است . تماً صفتح ؛ اسم دومباشند داشته ر دو تنوینیا ه«  اَل
 ( صفت)      مؤمنةً طالِبًَة    ( صفت)   اَلمفیُد   ُاَلکتاب        

 (صفت)     اَحَمر : هاللهستند ها صفترنگ ۀهم

ِة َعَمل  اِنسانی  ، نَِعمِ »  :هستندصفت دارد  « یّة »یا  تشدید دار، «ّی »  کلماتی که آخرشان  «  اِلای 

 ا نیز مجرورند.هها مجرور باشد، این این قبل از اسمِ پس اگر آیند به حساب می صفتو اعداد ترتیبی  2و  1 عدد

 الثالِثِ ِن         فی الدرِس اِثنااِن  هذیِن کتاباِن       واِحٍد  مِْن قََمرٍ   

 و مجرور ( ) صفت    ٍکریم  ٍَرُجل مجرور باشد. مِنْ  قبلش ۀکلم شرطی که مجرور باشد به است ممکن هم صفت

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی باشد: زیر را داشته نقش 3از  ییک است ممکنمجرور باشد فقط  یااگر کلمه پس

  ( قبل ۀاز کلم ) به دلیل تبعیتو معطوف  ( صفت3         الیه    ( مضاف2   ( جار و مجرور1

 صفیه(و ۀ) جمل اَحمُد  ُاِسُمه   جاء َرُجل :آیدیم نکره ۀبعد از کلم وصفیه ۀجمل صفت از نوع جمله:
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ْ درس ششم: ذوا (1عربی                             َقرنَین  ل

 :جهولمَ  ،مَعلوم

   :است مشخص آن فاعل که است فعل معلوم فعل

 ُحسیـــــــنَ   یَزیــــــدُ      ََقتَــــل
 () منصوب مفعول (     ) مرفوع فاعل         معلوم فعل 

 : است مفعول به آن و نسبت نیست مشخص آن فاعل که است یفعل :مجاول فعل

ــــل    ُسیـــــــنحُ    َُقت 
 () مرفوع  فاعل نائب   مجاول فعل   

 

 جمله:  کردن   مجهول مراحل  

 )زمان فعل نباید تغییر کند. (        ُیُْفَعل بر وزن  ، مضارع َفُِعل بر وزن : ماضيفعل کردن ( مجاول1

 ) اگر فاعل صفت یا مضاف الیه داشته باشد آناا هم باید حذف شوند. (      فاعل ( حذف2

 شود. تبدیل فاعل نائب تا به کنیممي را مرفوع مفعول (3

 ( بودن ) از نظر مذکر و مؤنث   فاعل و نائب فعل ( مطابقت4

         َعلّي   َُضر ب     () مجاول       َعلّیاً  اَحَمُد  ََضَرب
 

َمـــةُ   ُْضر بَت      () مجاول   فاِطَمـــةَ  اَحَمُد  ََضَرب  فاط 

 

س ُضر َب       () مجاول   ینَ ُمَانِدس اَحَمُد  ََضَرب    ونَ مَُهند 

 ُفع ـَل : یماض فعل کردن مجهول

 :  کنیممي مضموم داشت را اگر حرکت آن ما قبل و حرفااي دهیمیم از آخر را کسره قبل حرف

 () مجاول ُکشته شد =  قُتِلَ   ) معلوم (  ُکشت  =قَتََل 

        َاُْسُتْخرِج   َاِْستَْخَرج

 :فعل مجاوِل ماضی ۀترجم

ـَل     کنیم: قَتََل = ُکشت  اضافه می«  شد » به آخر آن    = کشته شد ُقـت 

                             +                      
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 یُفَعـُل مضارع:  فعل کردن مجهول

 :دهیمیم از آخر را فتحه قبل و حرف دهیمیم را ضمه اول حرف مضارع فعل کردن مجاول یبرا

 ) مجاول (شود ُکشته می=   ُیُْقتَل ) معلوم ( ُکشد می =  ُیَْقتِل     

 است.  بوده یحتماً متعد ،باشد مجاول یاگر فعل کرد و بالعکس شود مجاولیرا م یمتعد یفعلاا فقط

  تعدی () َغَرَس مجاول شده است، پس:  َغَرَس = ملُة          ُغرَِسْت االَزهاُر الجمی  :  االَزهاَر الجمیلةَ  َُرَس الطفلغَ     
 

 شود مجاول کرد:هایی را نمیچه فعل

 )الزم است.( = نشست جَلََس ُجلَِس = غلط ( ) ( فعل الزم  1

 « ، لیَس ، اَصبحَ  کاَن ، صارَ »( فعل ناقصه 2

 شود. () بلکه تبدیل به مضارع مجاول می .دشومجاول نمیترک کن، اُترُک = ( فعل امر و نای   3
 

 فعل مجاوِل مضارع: ۀ ترجم

 شود= کشته مییُـقتَـُل   ُکَشد  = مییَقتُِل کنیم: اضافه می«  شودمی» به آخرِ آن 

 فاعل نائب

مجاول  یباشد و اکثر فعلاا مجاول ،جمله فعلِ  که گوییمیم فاعل نائببه آن  یوقت فقط است فاعل مثل فاعل نائب

 دارد. ضمه حرفشان اولین

 قُتَِل    یُقتَُل               ُوِجَد     یُوجَُد                    

 .است شده تبدیل فاعل نائب به هم مفعولوجود ندارد و  فاعل جمله باشد در آن مجاول فعل یدارا یااگر جمله

ــــــل                   () مجاول                حسیـــَن     یَزیـــدُ    َقتَــــَل    ُُحسیـــــن      َُقت 
 فاعل و مرفوع ائبن      فعل معلوم    فاعل و مرفوع   مفعول و منصوب                                                   فعِل مجاول    

 

 شود: می مجاول باشد وقتی یدو مفعول جمله اگر فعلِ 

 ماند.یم یباق و منصوب دوم ، همچنان مفعول گردد ولی مفعولِ می شود و مرفوعیم تبدیل فاعل نائب به اول مفعولِ 

                              ماداً       ُاالرض  ُِجِعلَت                            ماداً            َاالرض    ُاهلل     َجََعل 
 فعولم   نائب فاعل                                                 مفعول دوم منصوب      اول فعل     فاعل   مفعول    
 

 ها مجاول هستند ولی ظاهرشان تغییر کرده است: این فعل

 شودمی شکار= دُ اصیُ   شود= گفته مییُقاُل     = گفته شد قیلَ 
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ْ ف ی ا درس هفتم: یا مَنْ  (1عربی      .دریاهاستهایش در یکه شگفتیکس یا ←ب حار  َعجائ ُبُه ل

 عبارتند از: جر  ( حروف1

ـ  - کَـ -تَـ  - بـ           'یَعل -  'یتحَ - ی ا ل - َعنْ  - في -دا عَ  - م نْ  -حاشا - ُربَّ              'یلخَ  -ُمذ -منُذ  - وَ  - ل

 .باشد حرِف جر است) قسم به (  اگر به معنی  «واو  »حرف 

  «       حرف جر است. واِو قسم »        َوالَقلَمِ  -َوالَفجرِ  -الَعصرِ وَ  -َواهلِل  

  َ ، لَك ُدارد: لَه فتحه صورت در آن بیاید که ضمیر متصل بعد از آن که یدارد مگر وقت کسره حرِف جرِ: لِـ همیشه

 کنند:یم (ـٍ  یا ـِ  )اسمِ بعد از خود را مجرور  شوند ؛ زیرایم جر نامیده حرف از حروف ی: برخار و مجرورج

      ( یدر فارس اضافه حروف ) همان   '  ، َعلی ْ، مِن ) براِی (، لـِ  'ی، اِل یبِـ ، َکـ ، َعن ، ف

 درَِسٍة مَ  یف  ة  + َمدرِسَ  یرَِسِة                            فلَمداَ  یف   ةُ + اَلَمدرِسَ  یف   
 ار و مجرور ججار و مجرور                                               مرفوع         مرفوع                             

 :وقایه نون

 آید.آن دو می بین از حروف یو برخ فعل به متکلم(  ی)  ضمیر شدن اضافه هنگام که است یساکن نون 

  یاِن ن  ی اِن  +                                 یضربَن  ی +  ََضَرب                      

                                        واو         انواع

 .  است عاملو  جر حرفواِو  واو همان : این به قسم : یعني اِو قََسمو -1

 ) جار و مجرور (  الَقلَمِ و ن،    العصرِ والفجرِ ،  وَ   ،   ِاهللوَ      

 . است  معطوف ي بعد از آن، کلمه است مي باشد و غیر عامل یا دو جمله دو کلمه بین عطف : حرفواِو عطف  -2

 ) واوِ عاطفه (          محمد   وَ    جاَء َعلي   ) واوِ عاطفه (    الَناارُ  وَ ن آیاتِهَ اللَیُل و مِ     
 معطوف                     معطوف         

 : است که ( ) در حالي آن آید و معنيمي حالیه ياز جمله و قبل ی معرفه کلمه بعد از یك همیشه « واوِ حالیه »  ِحرف -3

 خندید آمد.یم که در حالي= محمد        ُهو یضحَك  و جاء محمدُ 

 :دارد (ـٍ  یا ـِ  )یعنی آخرین حرف  دشویممجرور  حالت 2 آخر اسم درحرکت حرف 

 (      جر  حرف ) جار و مجرور به    ةٍ َمدرس يفِ              سِة الَمدر جر :       فِي حرف ( مجرور به1

 و مجرور ( الیه مضاف) ٍة     َمدرس  ُسِة           بابالَمدر  ُابب   :               الیه ( مضاف2

 مضاف -3 با اَلـ   -2 با تنوین   -1شود : فقط به یکی از این سه حالت ظاهر میها اسمبیشتر 
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ناَعُة التَّلمیع  ف ی ا (1عربی                     یبیات فارسصنعت تلمیع در اد ←    أْلَدب  الْفار سی  درس هشتم: ص 

 :فاعل اسم

 .شودیم ساخته فاع ل مجرد بر وزن یدر ثالثکند و کار یا دارندۀ یک حالت داللت میبر کنندۀ  فاعل اسم

 )سازنده( صانِع  َصَنعَ 

 )کُشنده(      قاتِل  لَ تَ قَ 

 ها () باب :مزید یدر ثالث فاعل اسم

 از آخـر را کسـره قبـل و حرف گذاریمیم« ُمـ »  اول حرف یبجا :شودیم ساخته مضارع از فعل هاباب در فاعل اسم

 .دهیمیم

                                       (یاد دهنده  ) مُمَعلِّ  یَُعلُِّم                                       ( هفرستند ) ُمرَسل  ُل رسِ یُ                 

 و ثالثی مزید است:  فاعل باشد اسم) ي ( یا  کسره از آخرش قبل باشد و حرف«  ُمـ»  اولش حرف که یاکلمه

 .      ، ُمِحّب ، ُمرید ، ُمنیر ، ُمجیبس ُمدرِّ 

   دیر ، ُمنیرمُ  - ُمدِعي، ُمتعِدي :است فاعل اسم باشد،« ي» شیا قبل از آخر آخرحرف و « ُمـ »  اولشحرف  که یاکلمه

 ثالثی مجردند.  همگی اسم فاعلِ .... ، عادی )عُداة= دشمنان( ة(قُضا)، قاٍض هادی ،تاّم  ،جاّر  ،ضالّین  ، رآمِ  ، ةآِخر ، آِخرَ 

 :مفعـول اسم

 شود. یم ساخته مَفعول بر وزن مفعول اسم مجرد یثالثدر یعنی کسی که کار بر او واقع شده است و 

 ه(شدخته)سا عونمص َصَنَع 

 ده(شته)کُش   َمقتول   قَتََل 

 :مزید یدر ثالث مفعول اسم

 :کنیمیم از آخر را مفتوح قبل و حرفِ  گذاریمیم «ُمـ  »مضارعه  حرف یبجا ،شودیم ساخته مضارع از فعل

 (، صدا شده هشدخطاب  )  ُمخاطَب  بُ خاطِ یُ                                       ( هشدفرستاده  ) ُمرَسل  ُل رسِ یُ 

 : ثالثی مزید است ِمفعول داشته باشد اسم «الـف » یا  فتحه از آخرش قبل باشد و حرفِ  «ُمـ  » حرِف اولش که یاکلمه

د ، ُمحر  ُمرَسل  (. تمصدر اس که ةجاهدَ مُ  :مثل ،ه) بجز وزِن ُمفاعل          ث، ُمخاطَب، ُمستجاب، مرادر ، ُمؤنَ م ، ُمذک  ، ُمحم 

 اب، ُمرادَمستَج - 'ی'، مرتضَ ی: ُمْنتاَ است مفعول اسم باشد، «الف» شیا قبل از آخر آخرحرف  و« ُمـ »  اولشحرف  که یاکلمه
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 :مبالغه اسم

   : ؛ دو وزن اصلی آنکندیم بسیار زیاد داللت میزان به یصفت بر داشتنِ 

َ        َصّبار: َفّعال     ة: عاّلمةَفّعال

 تشدید دارد.  مبالغه اسم درحرف دوم 

 .است کثرت ۀنشان بلکه نیست بودن مؤنث ۀنشان ةو فَّاام ةَعاّلم ۀدر آخر کلم«    ة ، ة  »حرف 

   ةتِلَک إمَرأه َعالّم       ة   َعاّلم  ذلَِک َرُجل              

  .یندآاسم مبالغه به حساب نمی آید ولی معموالً می « ةفَّعالَ  و فَّعال » وزن گاهیشغلاا  یاسام

 ش ( نّقا) َرّسام ، ) نانوا (َخّباز  ،)خلبان( طَّیار، جَّراح

  .ندآیه به حساب نمیاسم مبالغ آید ولی معموالً می « ةفَّعالَ  و فَّعال » وزن ها نیز گاهیابزار و وسیله یاسام

 ( ماشین)  َسّیاَرة ،(تراکتور)جَّراَرة 

  :کنیممی نگاه ها رامفرد آن و اسم مکان در جمع مکسرها تفضیلاسم  اسم فاعل، اسم مفعول، تشخیص یبرا

 )تاجر= اسم فاعل(تُّجار 

 حصول = اسم مفعول() مَ َمحاصیل 

 ( اَکبر = اسم تفضیل )اَکابر 

 ( = اسم مکان مسجد ) َمساجد

 

 

 ، ال ، لک نْ ، اَو ، بَـــل  ، اَمْ  َو ، َفـ ، ثُــمَّ عبارتند از:   عطف روفح :عطف به حروف

 : است قبل ۀکلم تابع و اعرابش است بیاید معطوف حروف بعد از این که یاکلمه

 . (و تابع علی است محمُد = معطوف؛  اِلَیه = معطوف ی) عل         محمدُ     ثمیُّ عل؛         جاء     محمُد  و ی  جاء عل      

 ، و قبل از اسم، حرف جر است.حرف ناصبهاست؛ قبل از فعل مضارع،  حرف عطف، یقبل از فعل ماض « یحَتّ  »حرِف 
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  به نام خدا

                   های اخالقاز آیه ← درس اول: م ن آیات  األخالق   (2عربی

 اسم مَکان - فضیلتَ  اسم

 آید.یم( ) مؤنث  'یُفعل ،) مذکر(  لأفعَ  بر وزن تفضیل اسم

 .رضا از جواد بزرگتر است  (تفضیل  ) اسم الجواد نمِ  اَکبرُ رضا 

 .است آموزاندانش رضا بزرگترین ( یعال ) صفت           التالمیذاَکبُر رضا 

 .است خدا بزرگترین ( یعال ) صفت              اَکبُر  اهلَل

 آید: اَکابر ، اَرازل، اَفاِضلمی اَفاع ل اسم تفضیل بر وزنمکسر جمع 

 جمع  نباشد یا اسم «مِن  »جر  اگر حرف یول برتر است باشد صفت «مِن » جرِ  حرف تفضیل اگر بعد از اسم

 .است برترین سه حالت صفت در این که است جمله ۀکلم دارد و یا آخرین «اَلـ  » که یاوجود دارد یا کلمه     

 علی و ُعلیا اسم تفضیل مذکر و مؤنث هستند. اَ  -ا اَدنی و دنی - سنیاَحَسن و حُ  -لغاِت: اَعظم و ُعظمی 

 ) اَفَعل و فُعلی = اسم تفضیل و مشتق (          

  ند.اَ پس اسم تفضیِل مؤنث ،هیافتآناا تغییر  ۀر  وزن فُعلی هستند که دیکتب ُعلیا  -دنیا 

  () اَفَعل ند.همگی اسم تفضیل مذکر ...نآَخری –آَخر  -اَقوی  -اَعلون  - ′اَعلی -اَبقی  -اَحَّق  -شّد اَ  -اَحَّب  کلمات: 

 ند.اَ سم تفضیلاصل آناا اَخیر و اَشّر بوده و ا ،اگر به معنی باتر و بدتر باشد«  شر»  و « خیر»  ۀدو کلم

 اسم بعدشان باشد. بیاید یا یک« = از  م ن» ها حرف جر اسم تفضیل باشند باید بعد از آن اگر«  شر»  و « خیر» 

 داشته باشند، اسم تفضیل نیستند.«  اَلـ» این دو کلمه اگر 

د ، تفضیل : اسمرـآخَ   ثالثی مجر 

د، فاِعل : اسمرـآخ    ثالثی مجر 

  (مؤنث)، فَعالء )مذکر( دارند: أفَعل ثابت وزن کی معموالً ها ها و عیبرنگ یدر عرب

 ها اسم تفضیل نیستند.دقت کنیم این

 یآب: اَزَرق             قرمز اَحَمر:         سیاه اَسَود:      : سفید        اَبیَض زرداَصَفر:    سبز اَخَضر:

  ...حَمراءها: َخضراء، َصفراء، بَیضاء، َسوداء، مونث این رنگ
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 :مکان اسم

 دارد: « ـمَ » ، اول اسم مکان آیدیم مَْفَعله و مَْفع ل ، مَْفَعل مجرد بر وزن یدر ثالثاسم مکان 

  )= صحنه(، َمنظَر، َمشاد جلِس، َمغرِب ، َمطبَخ ، مَ  ة، َمزَرعَ  ة، َمسِجد ، َمقبَرَمکتَب 

 ناِظر ، َمشاِهد، مَ ، َمکاتب: َمساجدآیدیم مَفاع ل بر وزن مکان مکسر اسم جمع

 ند.اَ مکان اسم نیز ، 'یَمجر( ، ) جایگاه ' یَمأو ' ،یَمبن  ،َمدارهاِی: اسم

 ند.اَ مکان اسمنیز ، ( دور زدن  ) محلَمدار  ،مکان( ، ) جایگاه  مقام( ، زیارت  ) محلَمزار ( ،  ) فرودگاهَمطار 

 اند.مکان اسمنیز ، َمحَّل ...  -َمَمّر   -َقّر مَ  -َمطَّب هاِی: اسم
 

  :کنیممی نگاه ها رامفرد آن اسم تفضیل و اسم مکان در جمع مکسرها فاعل، اسم مفعول، اسم تشخیص یبرا

 )تاجر= اسم فاعل(تُّجار 

 حصول = اسم مفعول() مَ َمحاصیل 

 ( اَکبر = اسم تفضیل )اَکابر 

 ( = اسم مکان مسجد ) َمساجد

 :کنیمیم نگاه مفرد آن مذکر است یا مؤنث بهی اکلمه بفامیم اینکه یبرا همچنین

 پس مذکر است.  ،ندارد (ـة) کلمۀ فقیر آخر است و چونفُقراء جمع فقیر 

   «، مذکر اسم فاعل»   یُمتق  ُمتقون

  «، مؤنث اسم فاعل»  ُمؤمنه  مؤمنات

 ِ  «، مذکر اسم فاعل»   عالِم مونعال

 مؤنث است.«  ةمزرع »چون مفرد آن  ،است مؤنثولی َمزاِرع  ،مذکر است«  شاعر» است چون مفرد آن  مذکرُشَعراء 

 

 مضـارع از فعـل اگر قبـل لیو قطعاً و ماضی نقلی ی:معن به است تحقیق بیاید حرف ماضِ  از فعل قَْد: اگر قبل حرف

 ی، شاید   گاهگاه :یمعن به است تقلیل حرفِ  ،بیاید

 رفته است. قد َذهََب =  ←  رفتَذهََب = 

 .رود= گاهگاهی می قَد یَذهَبُ  ← رودمی =  یَذهَبُ 
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ْ  َضر  درس دوم: فی مَحْ  (2عربی                                             م معلّ  در پیشگاهِ  ←     ُمَعّلم  ال

 :شرط و جواب شرط فعل

 .شويیم قبول یبخوان درسکنید: اگر  دقت یشرط جمله یك به

 ؛  است شرط جواب ، فعلِ فعل و آخرین است شرط ، فعلِ فعل . اولین؛است یطشر از ادوات« اگر»  جمله در این

 حْ ـتَنجُ    دُرْس ـتَ    ا نْ   
 شرط جواب     شرط فعل      اداة  

 باشد. مثالً : داشته شرط یا چند جواب شرط چند فعل جمله یك است ممکن

  .دسازیم استواررا  هایتانگام و دکنمي ییارخدا شما را  کنید ییارخدا را  اگر دین 

 اَقدامَکُم ْت ـــیُثَب  َو  رْکُمـــیَنُص  اللَ  رواــتَنُص  ا نْ 
  دوم شرط جواب     اول شرط جواب               شرط فعلاداة    

 « ا ذا ،ما و   ْمَن و  ْا ن  »                    عبارتند از: در عربي شرط اََدواتِ 

                             ) اگر (  ْاِن -1

                      (کس  ) هر  َْمن -2

                    ( چه ) هرما  -3

                  ( ، اگر گاه ) هراِذا  -4

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی اند.اسم ،اََدوات شرط ۀباشد و بقییم حرف «= اگر   ْاِن»  شرط فقط اََدوات از میان

 جمع. هو ننه مخاطب  :آیدبعد از َمن شرطی فقط فعل مفرد و غایب می ؛آیدبعد از َمن و مای شرطی بالفاصله فعل می

  ْتَْنَجـــــــح  ْْدُرس تَ  ْاِن     ُ فَتَْنَجـــــــح ُ تَْدُرس َاَنت    :کنید تبدیل یشرط ۀجمل زیر را به ۀجمل

 است . شرط آخر جواب و فعل است شرط فعل اول ، فعلشده  حذف هم« فَـ »  اند و حرفِ شده مجزوم : هر دو فعل

 ند.نکیم آناا را مجزوم مۀه ،باشد داشته)یا بیشتر(  مضارع فعل یا دو بیایند که یااز جمله اگر قبل شرط ادوات

به « اَْو  -وَ » ف ها با حرف عطفعل ۀباشد اولی فعل شرط و آخری جواب شرط است و بقیاگر بیش از دو فعل در جمله 

 اَقداَمُکم بِتْ یُث  َو     ُْکم رــــیَْنصُ اهللَ  تَْنُصروا  ْشود.             اِنفعل شرط یا جواب شرط مربوط می
 شرط جواب           شرط جواب     شرط فعل   

 جواب شرط ( ی. ) فایدبیا « فَـ» حرف  از آن قبل باید صورت در این باشد، اسمیه ۀجمل است ممکن شرط جواب

ل َمنْ    هُ ْسبُ ـــــــُهَو حَ َفـ اهللِ   َعلَي ْیَتَوَک 
 شرط جواب ۀجمل              شرط فعل      
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 ر عکِس: لَم (ب ) .رجمه کنیمتمضارع  صورتب آنتوانیم می لیکند وینمتغییر ظاهرش د یایب ضیما اگر فعل شرط ز ادواتبعد ا

 .بخواهد اگر خدا ←   اهللُ  شاءَ  اِنْ 

َم:          َمداِخلَ  َدَخلَ  َمنْ   .شودیم متام، بشودبدی  یوارد جاها هر کس ←سوٍء اِتَا 

 

 خواهد و در حالت التزامی = بخواهد.= می یَشاءُ  ←آن  فعل ماضی است، مضارعِ  ،  = خواستشاءَ 

 (. بشود) وارد   ؛شودیم یمعن التزامی مضارع بصورت آمده شرط بعد از ادوات چون یول است یماض َدَخَل: فعل

َم: فعل جواب شرط  (   .شودیم متامشود.  ) ترجمه می مضارع اخباری است و بصورت اِتَا 

 

 آن ماضی باشد؛ حتی اگر فعلِ  ،دهدمی )زمان آینده( شرطی معنی مضارع و مستقبل ۀجمل

 های ُمستَقبَل بودن یک جمله عبارتند از:    پس نشانه

 َسـ  یا ُسوَف             -1

 لَن           -2

 شرطی ۀجمل -3

 .کندینم ایجاد  بعدشمضارعِ  فعل ولی تغییری در ظاهر و حرکت حرف آخر شرطِ  حرفِ اگر (  ) = لَوْ   ِحرف

 

 د.شوفعل ماضی بیایید بصورت ماضی استمراری ترجمه می«  لَوْ  »  ِحرفنکتۀ ترجمه:  اگر بعد از 

 دانستندلَو َعلَِم ... = اگر می ←دانست     َعلَِم = 

 

 فعل امر + مضارع التزامی ←فعل امر + فعل مضارع نکتۀ ترجمه: 

 امر است()فعل عاَل = بیا تَ 

 )فعل مضارع است(رویم نَذهَُب = می

 =  بیا برویم  عاَل نَذهَبْ تَ 
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                  هاِی درختانشگفتی ←درس سوم: َعجائ ُب األشجار        (2عربی

 :اَلَمعر َفُة َو النَکََرةُ 

 وِِرستشنونده مشخص است و با هم نوعانش تفاوت دارد: اَلْکِتاُب ، اِ  یاست که برا ی: اسممعرفهاسم 

 کِتاباً  ست: قَلَمٍ ،شنونده غیر ممکن ا یشود و تشخیص یکی از میان آن همه برا که تعداد زیادی را شامل یاسم: هنکراسم 

 اند نه نکره.ها، نه معرفهها و حرف؛ فعلدقت کنیم که معرفه و نکره فقط مخصوص اسم است

 معموالً نکره هستند. قَلَم  ، کِتاباً ، َدفتَرٍ  ،ندارکه تنوین دی کلمات

 :زیر باشد ۀاز شش دست ینکره است مگر اینکه جزِء یک یهر اسم

 « فقط شناختن دو نوع اول اسم معرفه الزامی است.درسی در کتاب  البته »
 

 اند:دسته 6معرفه  یهااسم

ـْ  » ( اسمي که1 ـْ ( ) معرفه     َن                                  لِلُْمسلِمی -داشته باشد ؛ مثل : اَلْکِتاُب «  اَل  به اَل

 اص و ... (ا و کشورها و اشخشاره امی) اس   ، اَلبُرز َعلّي ، َمشَاد ، فاِطمه ، قُرآن :اسم َعلَم (خاص )  یها( اسم2

 موصول یها( اسم5  ه( اسم اشار4       ( ضمیرها3

 ه()معرفه به اضافَك ـــکتابُ َعلٍي ،  کتابُ التِلمیِذ ،  کِتابُ معرفه باشد؛ مثل:  هم الیه آنکه مضاف ی( اسم ُمضاف به شرط6

لکه بایـد بعرفه است م، توانیم بگوئیم: اسمِ مضافهر اسمِ مضافی معرفه نیست، هر جا مضاف و مضاف اِلَیه داریم نمی

 اَند:مضاف اِلَیه هم معرفه باشد تا مضاف را معرفه حساب کنیم وگرنه هردو اسم نکره

 کنیم.ب میهم نکره حسا مضافتِلمیٍذ ، دو اسم نکره است ؛ چون مضاف اِلیه نکره است ،  کتابُ           

 (  ) دو اسم معرفهَرُجُل الحَرب      ) دو اسم نکره (َرُجُل حَرٍب  

ٍد ، عَ ؛ ُمحَ اگر تنوین داشته باشد یمعرفه است حت) = اسمِ خاِص اشخاص و شار و کشورها و ... ( اسمِ َعلَم   لیاً م 

 حَمدٍ مُ الای بِحَقِّ    ؛   حسن  ؛      میثم   ولیُّ اهلل   ؛   علّیاً   رسول اهلل   ؛   محمداً اَشَاُد اَن          
 معرفه                              معرفه                        معرفه            معرفه    معرفه                                                        

 « لـاَ » ههمرا رفه وهمراه تنوین بیاید، سپس دوباره همان اسم بصورت مع و بصورت نکرهبار یکجمله در اگر اسمی  *

 )این( یا )آن( ترجمه کنیم:به شکل اسم اشارۀ را « اَلـ»توانیم در آن اسم بیاید: می       

 شان بودند.صاحب کنار هااسب آنرا دیدم،  هاییاسب ←جنَب صاحباا  االَفراُس ، کانَِت اَفراساً َرأیَت        
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  ( 1400) سراسری ریاضی    :سوَل الرَ فَعصی فرعوُن  َرسوالً أرسلنا إلی فرعوَن  با توجه با قائدۀ قبل، ترجمه کنید:

 د.نافرمانی کر رسول آن فرستادیم، پس فرعون از یـرسولبه سوِی فرعون 

ـْ  » اَلکوفه و اَلحسین معرفه به َعلَم هستند نه معرفه به  معرفه به علم ( )        شوند. ( یچون بعد از حذف اَلْـ نکره نم) «  اَل

 اِلای  -َربَُّک  -َربّنا  اند.ضافهمعرفه به ا ،اسمِ َعلَم نیستند و اگر معرفه باشند اِله  و  َربّ   است ولياسمِ َعلَم  اهلَل

ـْ » نکره است چون  اَلماس   ۀکلم  جزِء حروِف اصلی این کلمه است.« اَل

 ) قَلََم التِلمیِذ (آوردن مضاف الیه  -2      ) اَلَقلََم ( اَلـ -1: شود( به دو طریق معرفه می مثل : قَلََماً اسم نکره ) 

 

 د:نشوشکل ظاهر می 3فقط به یکی از این  هااسمبیشتر 

ـْ »  با -2              ) کتاباً (  تنوینبا  -1 ـْکتاب ( )  «اَل   (لی  ) کتاب عَ  مضاف -3  اَل

ـْ »  اسمی که   ،گیردینم دارد تنوین« اَل

ـْ » باشد  داشته تنوین و اسمی که  گیرد، ینم« اَل

ـْ » گیرد، نه اسم مضاف نه تنوین می                                                         « اَل

ـْ »  ـْ » پَرونه!  تَنوینَم  تنوین «اَل  پَرونه!  پَرونه !  مضاف  هر دومی «اَل
 

 

 پیرامون معرفه و نکره: های بیشترنکات و مثال

                                                            « مَا » انواع

 آید.یم جمله معموالً وسط صورت و در این، هرچه (  ) آنچه یمعن : بهموصول اسم -1

مواتِ  یفِ  َما  ُله      .است ها و زمیندر آسمان آنچه اوست یبرا    و االَرضِ  الس 

ُل مَِن الُقرآِن        .شفاء و رحمت است برای مؤمنین چه را کهنآرآن کنیم از قو نازل می   لِلمؤمِنینَ َو َرحَمه    هَُو ِشفاء   مـاَو نَُنزِّ

   (    یپرسش ) اسم   دارد. چیست یِ و معن رودیکار مب جمله در اول صورت در این: یاستفاام یما -2

 ؟ چیستتو  اسم   َاِسُمك َما ؟                     چیست این هذا  َما    

 ( هر چه  یمعن ) به .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علیآید. یم دو فعل رود و بعد از آنیبکار م جمله : در اولیشرط یما -3

 .کاِر خوب انجام دهید خدا از آن خبر دارد  هر آنچه  تَفَعلوا مِْن خیرٍ یَعلَْمهُ اهللُ . َما    

 آید. یم «اَن ما  »و  «اِّنما  »بصورت  «اَن  »و  «اِن  »ِی مشباه بعد از حروف: کافهیِ حرِف ما -4

  = نبود کند: َما کاَن رود و معنی فعل را منفی مییار مماضی بک از فعل معموالً قبل: «ما  » یِ حرِف نف -5
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  هستند. ما اسم انواع ۀاَند ولی بقی جزِء حروف(  5و  4) شماره  کافه یو ما ینف یِ ما *

 دهد. می) چیزی که و آنچه ( آید و معنی مای موصول معموالً وسط جمله می

 ی َمن لاِ  ، ن، ما فی االرض؛ مِم   ّما: مِ اندحرف جر بیاید اسم موصول ما و من ر قبل یا بعد ازاگ

 د.، اسم هستنو مای شرطی( ) پرسشی  مای استفاامی

 .آیدبالفاصله فعل میاز مای شرطی بعد 

                             ْمَن انواع

 .رودیبکار م جمله باشد و در وسطیم(  کهی) کس یِ معن به موصول اسم -1

 اند.در آسمان ها و زمین کسانی کهند خدا را االَرِض                = تسبیح می کنفی الّسماواِت و   َْمنیَُسبُِح هلِلِّ              

 : باشدیم یکس چه یمعن آید و بهیم جمله در اول(  ی) پرسش: استفاام اسم -2

 را خواند. درس کسي چه=                                           قََرأَ الَدرَس؟  َْمن             

ِصل هَذا اللّیُل بُِصبحِ   َْمن     رسد؟می ین شب به صبِح خودمی داند آیا ا چه کسی=           ِه یَدری هَل یَت 

 آید.یم دو فعل رود و بعد از آنیکار مب جمله اول صورت در این که ،هر کس ِی:معن : بهشرط اسم -3

َ   َْمن              َ اً خیر  ْعَمــلی  .یابدمی کار خوبی انجام دهد آن را نزد خدا سکهر  =                    ِعنَد اهللِ هُ  ِْجـــد ی

 .انداسم موصول %001بگیرند فاعل و مفعول و مضاف الیه اگر بعد از حرف جر بیایند و یا نقشی مثل   و ما َْمن

 نه حرف.  اسم هستند ْتمام انواع َمن

 . ) ِصله ، وِله (دو نقشی ندار یاعرابمحل شود و هیچ نامیده می « صله ۀجمل » آیدمی اسم موصولای که بعد از جمله

 ا ( باید بالفاصله فعل بیاید. اِذبعد از ادوات شرط ) اِن ، َمْن ، ما ، 

 باید فعل مفرد و غایب بیاید.  بالفاصله بعد از َمِن شرطی

 َمَنَن  ( = مّنت گذاشت =ن  فعل ماضی است مَ ) جر است؛ با َمن اشتباه نشود.  حرفِ  ) = از (  ْحرِف: مِن

 

 

 

 

 

 

 شابک  ؛   مؤفق باشید. زنگنه   ISBN :  978 - 600  - 6670 - 57 - 7شماره ثبت کتابخانه ملّی  09121506720کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و  مدیون هستید. زنگنه 



 36 ...... ...} کپي ممنوع ! {................................................................................................ 0912  150  6720 «زنگنـهعلي  »ربي پايه تا کنکور ع«  لــــکنکوراَ» کتاب 

 

ْ  (2عربی                    آداِب سخن گفتن   ←کاَلم       درس چهارم: آداُب ال

 ود.شنامیده می وصفیه ۀجمل ،دهد حبیاید که آن را توضی ای()جمله اسم نکره فعلی یک بعد از اگر: هبعد نکرجملۀ 

 د.پرییم که را دیدم = سنجابی                              یَـقُفـزُ    سنجاباً َرأیُت 

 جملۀ وصفیه    اسم نکره           

 باشد: هو فعل فاصلالبته ممکن است بین اسم نکره 

 د.پرییم که دیدمرا در رودخانه  ای= سنجاب قوی  یَـقُفـزُ  قویّاً فی النهر  سنجاباً َرأیُت 

 جملۀ وصفیه                                اسم نکره           

معموالً  آن قبل از ترجمۀ را دارد پس آن ... بیاید معني ، اَلَتياَلَذي از آن اسم موصول: قبل اینکه بدون وصفیه ۀجمل

 رود.      یبکار م(  که)   ِربط حرف

 کرد.یگریه م که را دیدم کودکی=  یَبکیَراَیُت طفالً 

       :                    کنیمیمترجمه  را این گونه وصفیه جملۀ و فعلِ  کنیمیم اضافهرا  « که»   ِحرف وصفیه از جملۀ ، قبلهدر ترجم

 شود.یم یمعن یاستمرار یماض فعل جملۀ وصفیه بصورت ،باشد مضارع دوم و فعل یماض اول اگر فعل الف:

دق یاِلَ  ییَدعون نِداًء  َُسِمعت              خواند.یفرا م راستگویی مرا به که را شنیدم یندای ←        الصِّ

 بعید  یماضرا بصورت  وصفیه ۀجمل فعل ،نداشب یهر دو ماض وصفیه و فعِل جملۀ از جملۀ وصفیه  قبل ِاگر فعل  ب:

 کند. () فعل اول نقش کاَن را بازی می. کنیمیم ترجمه ساده ییا ماض     

 ( ) دیدم .بودم دیده مدرسه را در کتابخانه آن که را خریدم کتابي ←       ةالَمدرس ةِ َمکتب یف قَد َراَیُتهُ کِتاباً  اِشتَریتُ             

 :کنیمیم ترجمه یرا ماض کمکِی آن باشد فعل اسمیه وصفیه ۀاگر جمل ج:

 بودند. دور و برش اشخانواده که یمریض عیادت به رفتم  ←                         حولَهُ  ُاَهلُهَمریٍض  َذهَبُْت لِعیادهِ             

 . کنیمیم یمعن)یا اخباری (  یالتزام مضارع صورت را به دوم فعل ،باشند مضارع اگر هر دو فعل د:

 کند. ییار متون مرا در فام که گردمیم یکتاب دنبال        ِالُنُصوص فَامِ  یف ییُساِعُدناُفَتُِّش َعْن کتاٍب             

 صفیه(و ۀ) جمل اَحمُد  ُاِسُمه   جاء َرُجل :آیدیم نکره ۀبعد از کلم وصفیه ۀجمل صفت از نوع جمله:
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ْ  درس پنجم: (2عربی                کلید هر بدی است. دروغ ←   تاح  ل کُل ّ َشرٍّ ُب م فْ ک ذْ اَل

  :منصوب مضارع            (1)فعل مضارع  جمۀتَر

ـ   ،یَحت ،ْی کَ  ،اَنْ  » ناصبه حروف )بدون می( زامیروند و معنی آن را به مضارع التبکار می مضارع از فعل قبل«  یل کَ  ،ل

 دارد بـه ( ـُ )  ضمه آخرشانکه  یهایصیغه ییعن کنندو تغییراتی در حرکِت حرف آخر آن ایجاد می کنندتبدیل می

  12و  6ۀبجز صیغکنیم؛ یم بود آن را حذف(  ) ن مضارع و اگر آخرین حرف فعل شود یم تبدیل (  ـَ  ) فتحه

 ( که برود)              یَذهَبَ  ْأن =  + یَذهَبُ  ْاَن   

تی   اِلي اَْذهَبَ  اَنْ اُریُد       . (دشومی ورِت مضارع التزامی ترجمهص) ب    .ومبر مادر بزرگم ۀخان به که خواهمیم  بَیِت جَد 

 ( که بروند)    او یَذهَب ْأن = ونَ یَذهَب +  ْاَن   

 

 ؛شوندیمشکل یک منصوب با مضارعِ  امرِ غایب فعل یهاصیغه یبعض کنیمیم درست منصوب مضارع« لِـ »  با وقتي

  منصوبمضارِع  آید ولی فعلیم جمله امر معموالً در اول فعل اینکه به و با توجه یمعن به با توجه صورت در این    

 . دهیمیم آناا را تشخیص فرق گیرد،جمله قرار می در وسط    

 (منصوب  ) مضارع   دتا برون =لِیَذهَبوا 

 ) مضارع مجزوم = امر (          باید بروند    =لِیَذهَبوا 

 دارد. «...که »معنی  ،باشد رگبعد از یک فعل دی ولی اگردارد  «باید...» معموالً معنی ،اگر لِـ همراه اولین فعل جمله باشد

 درسـت منصـوب اند و مضارعناصبهمضارع، حرف  از فعل جر هستند و قبل ، حرفاز اسم قبل «یلـِ و حَت »دو حرِف 

 .است عطف بیاید حرف یماض از فعل اگر قبل یحت حرف ؛کنندیم

 

 

 فعل زمان آینده = مُْستَقَْبل 

  «  ََسوف» یا  «َسـ  » از آن کند قبل داللت آینده به فقط اگر بخواهیم کند کهمی داللت و آینده بر حال مضارع فعل

  خواهد رفت   ُیَذهَب َسوف    خواهد رفت   ُ.                  َسیَذهَبآوریمیم      

 ( ی) مُْستَقَْبل منف  ( ) نفی اَبَد فتنخواهد ر= یَذهََب  لَنْ   منصوب + مضارعلَْن  ی:منف ۀآیند فعل

 رود.هم جزِء حروف ناصبه است که فقط قبل از فعل مضارع بکار می«  لَنْ »  حرف:
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ـّ  درس ششم: (2عربی لآن  ِ  :خانمِ  ←    ه ماری شیم                               ه ماری شیمل آن

 :موجزم مضارع                (2)فعل مضارع  جمۀتَر

  کند.ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می رود و معنی مضارع را بهمی مضارع از فعل قبل «لَْم  » حرف

 نرفته است.        = نرفتیَذهَْب:  لَمْ   ←      درومي: ذهَبُ یَ      

 .نشد : موفقیَْنَجحْ  لَمْ  ← شودمي موفقیَنَجُح:      

 ) مترادف (ما جَلََس =  لَْم یَْجلْس      

 کند.عل مضارع را مجزوم میفکند؛ یعنی آخر تغییراتی ایجاد می مضارع فعل در حرکِت حرف آخر «لَْم  » حرف

 ن حرف فعل   شود و اگر آخرییم تبدیل سکون باشد به ضمه مضارع اگر آخرین حرِف فعل :ییعن مجزوم مضارع

  12و  6ي بجز صیغهکنیم ؛ یم بود آن را حذف(  ) ن مضارع       

 رط و جواب شرطش( فعل 4        ( الِء ناي3( لِـ امر    2    ( لَمْ 1شدن فعل مضارع:  مجزوم چاار علّتِ 

 .امرِ حاضر، ظاهرش شبیه مضارع مجزوم است فعلِ 

 نشود. اشتباه «  ْلَم »با حرِف  است استفاام اسمچرا ( = لِماذا  ) مخفف  َلِمتوجه: 

 

 است = مجزوم است. ( ) فعل امر و نای همیشه آخرشان ساکن                                             ی:نهفعل

 ینا فعل   مجزوم ال + مضارع

 نروالتَْذهَْب: 

      نباید برود الیَْذهَْب: 

   ت.چون فعل بعد از آن مجزوم شده اس ،نروید                       ) نوع ال : الِء ناهیه است ال تَْذهَبوا:

 ( یمنف ) مضارع :ینف فعل

 .شودیایجاد نم در آخر آن یتغییر و هیچ کنیمیم مضارع اضافه فعل اول را به «ال  » حرفِ  آن ساختن یبرا

 (  یروینم )             ُالتَذهَب   ُتَذهَب

 چون فعل مضارع مجزوم نشده است. ( ،نوع ال : الء نافیه است )          ِالیَذهَبان  یَذهَبانِ 
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 :امر فعل

 شود ابتدا آن یم چه ما بدهند و بگویند امر آن را به یماض لسازند و اگر فعیم مضارع امر را از فعل فعل یدر عرب

 .کنیمیم امر تبدیل را به آمده بدست مضارع فعل سپس ،کنیمیم تبدیل صیغه همان مضارعِ  را به       

 دارد.  فرق(   12تا  7) ر با امر حاض ( 14و  13و  6تا  1)  و متکلم غایب یهاصیغه یامر برا فعل

 .کنیمیم مجزومرا  و آخرش کنیممی اضافه مضارع فعل اول را به«  لِـ»  حرف و متکلم فعِل امر غایب ساختن براي

 ِ  ) باید برود (     ْلِیَذهَب    ُـ + یَْذهَبل

 ) باید بروند (   اولِیَذهَب   نَ ولِـ + یَذهَب

 ( ) باید بروند زنان    َلِیذهَبن    َلِـ + یَذهَبن

 کنیم ( ) باید عبادت   لَِنْعبُْد    لِـ + نَعبُدُ 

 کنیم ( ) باید عبادت لَِنْعبُـــــْد       ) مضارع (  لِـ + نَعبُدُ   =) ماضی است (  لِـ + َعبَْدنا

 ، اَو ... (  م  ثُ َف ، )َو ،  عطف از حروف ییک از آن اما اگر قبل ستو متکلم ، مکسور ا در امر غایب«  لِـ » حرف 

 شود. یم ساکن« لِـ » بیاید حرِف     

ـَ + لِیَتَوکْل     َو + لِیَذهَبْ                   فَلْیَتَوکلْ   َولْیَذهَْب                       ف

 شوند.ترجمه می) بدون می ( مضارع التزامی بصورت آیند و می «  باید» ۀ امر غایب و متکلم در ترجمه همراه کلم

 

 ( امر مخاطب )امر حاضر 

 و آخرِ  کنیمحذف می مضارع فعل ( را  از اول تـ ) مضارعه ، حرفمضارع 12تا  7 یهاامر حاضر از صیغه ساختن یبرای

  12و  6شود بجز ذف میداشته باشد ح«  ن» شود؛ اگر آخرش به سکون تبدیل می ۀ آخرضمیعنی ؛ کنیمیم فعل مضارع را مجزوم

     ) فعل امر و نای همیشه آخرشان مجزوم است. ( ) جااد کن (          جاِهدْ  تُجاِهُد  

  ( .دارد«  ی» لِلمخاطبه در فعل ِامر  = 10 ) آخرِ صیغه    جاِهدي   تُجاِهدینَ  

         َْعلِّم    ُتَُعلِّم 

       َعلِّمي    َتَُعلِّمین 

 اوَعلِّم  مونَ تَُعلِّ  
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 :کنیمیم امر اضافه فعل اول به همزه یكبود (  ساکن  ْـ) خوانا نبود  امرِ مخاطب فعل اول حرفِ  «تَـ »  اگر بعد از حذف

  جْلِْس ا        جْلِْس    تَْجلُِس       

 ْکُتبْ اُ ْذهَْب         ا           جلِْس ا  :  دارد یا ضمه یا کسرههمزه  این

 سره بگیرد. کفعل امر باید  ۀداشته باشد همز یا کسره فتحهالفعل (  ) عین فعل یاصل حرفِ  اگر دومین -

 ( است. ) مضارع آن تَْقِصدین بوده) امر ( اِقِصدي    ) ماضی ( اِْذهَْب            قََصْدِت   تَْذهَُب       اِجْلْس   تَجلُِس       

شود، صددرصد ثالثی آغاز « اُ »ه با ک، هر فعل امری گذاریمیم ضمه عالمت همزه یبرا ،داشت ضمه الفعل اگر عین -

 «ثی مجرد است. ثال ← اُنظُرْ  مثالً:»       اُنُْصرْ    اُْکُتْب                 تَْنُصُر     تَْکُتُب     مجرد است:

 فتحـه یدر فعـل ماضـ الفعل معموالً عین یول ،شودیم و ماضی، مثِل همامر  فعلِ  یهاصیغه ی ازبعض یظاهر شکل

 دارد. فعِل امر کسرهدارد ولی در 

     ( امر ) جااد کنید،     دواـجاه                ←← (  یماض) جااد کردند،      جاهَدوا

 ( امر بیاورید،  ) ایمان       نواـآم                ←←  ( یآوردند، ماض ) ایمان     نوا  ـآمَ 

 ت. مجرد نیس یثالث    اَکرِْم   :شود؛ پسیمفتوح آغاز نم ۀمجرد هرگز با همز یثالث امرِ  فعل

 ( کن  نیکی) . اَکرِْم ، اَحِسْن : مزید است ی، ثالثاِفعال حتماً باب ،با ) اَ ( آغاز شود یامر فعل هر

 .آوریم ی) اَ ( م مفتوح ۀهمز یك فعل اَمرِ آن اولِ  ،باشد افعال از باب شده داده مضارع اگر فعل

 . ) همان باب افعال (گذاریمی) اَ ( م مفتوح ۀهمز امر آن فعلِ  اولِ  ،دو بتُْفِعُل  بر وزن شده داده مضارع اگر فعلیعنی   

 «...   اَ      ْتُف » اَفِعْل                       ِعُل ــــتُفْ             

 لِیَْصبِرْ    ) امر (یَْصبُِر       

      اِصبِرْ  ) امر ( تَْصبُِر       

     اَْصبِرْ           ) امر (تُْصبُِر       

 وده است.ببا توجه به ضمیر اَنَت، فعِل تْذهُب مخاطب      اِْذهَْب          امر (  )ُب اَنَت تْذهَ      

 بوده است. با توجه به ضمیر ِهَی، فعِل تْذهُب غائبَة          لِتَْذهَبْ      ) امر ( ُب ِهَي تَْذهَ      

 آید.: حرف ال بر سر فعل ماضی نمیشودیم یمنف«  ما»  حرفۀ بوسیل یماض : فعلیمنف یماض

 ) نیامد (ما جاَء                ) نبود (  ما کانَ 

 یَْجلُِس ما  =شود.   ال یَْجلُِس می یمنف« ما  » ۀبوسیل گاهیفعل مضارع 
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 چند فعل امرِ تغییر یافته:* 

 (         سه حرف اصلی ریشه: أََکَل )   بخورید        = ُکلُوا  بخور      =ُکْل 

              أََخَذ(اصلی ریشه: سه حرف )  بگیر ) مونث (      =ُخذی  بگیر ) مذکر (        =ُخْذ 

           (َسأَلَ  اصلی ریشه: حرفسه )   بپرس   =اِسأْل   بپرس        =َسْل 

    نگادار    =    قِ    تَقي

      اِهدِ   تَاِدي 

 بده      =  آتِ   تَأتِي  

 

 :یعارضۀ کسر

  . (   است نشده لحاظ یعارض ۀکسر است ) غلط     الْفاطمة ْ: َذهَبَتگیردیم کسره یبرسند اول هم به ساکن دو حرف هر گاه

  ُ الْفاطمة َِذهَبَت   :رودباید بکار  همدر نوشتن  بلکه نیست خواندن موقع فقط کسره این

 خالُق کّل َشیٍء  اهللُ  قُلِ  خالُق کّل َشیٍء  اهللُ +  قُلْ 

   الُْمؤمِنونَ  ِفَلْیتوکل    َؤمنون+ الْم لْ فَـ + لِیَتَوَکّ 

 .ستگرفته امجزوم است و عالمِت کسره، عارضی ، کسره داشت مضارع ؛ اگر فعلشودفعل هرگز مجرور نمی

 

ـ     انواع لـ 

    لَهُ        -لََک  - ) = برای خدا ( هلِلِّ   رود. : المِ جاره فقط قبل اسم بکار میه () جارّ حرف جر  لـ  -1

 در اول جمله ( ) لِیَذهَبوا          ) = باید برود (   ْ: لِیَذهبغائبامر ) جازمه ( =  مضارع مجزوم لـ  -2

 در وسط جمله ( )،           لِیَذهَبوا            ) = تا برود ( : لِیَذهَب ) ناصبه (مضارع منصوب  لـ  -3

 .آیدناصبه در وسط جمله می«  لِـ   »رود ولی در اول جمله بکار می ،مضارع مجزوم«  لِـ  »    

د به نون تأکید می : قبل از خبر وتأکید لَـ -4  لَیَذهَبَن   :شودجمه نمیو معموال تر آیدهمچنین قبل از فعل ُمَؤک 

 

 

 

 

 شابک  ؛   مؤفق باشید. زنگنه   ISBN :  978 - 600  - 6670 - 57 - 7شماره ثبت کتابخانه ملّی  09121506720کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و  مدیون هستید. زنگنه 
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ْ  (2عربی َغة  ال ْ درس هفتم: تأثیُر الل  َغة  ال ة  َعلَی الل                تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی   ← ة  َعَربیَّ فار سیَّ

 :هاقصنافعال  مَعانی

        حَ ـاَْصبَ  = ارَ ـص - َس ـلَی - انَ ـک
                   شد         شد              نیست    بود        

 اَصبََح = شد    ←صاَر = شد    مترادف:

 مضارع افعال ناقصه:

 ندارد.لیَس مضارع   ←لیَس = نیست    باشد )مضارع( یَکوُن = می  ←کاَن = بود، است  

 شود )مضارع(یُصبُِح = می  ←اَصبََح = شد     شود )مضارع(یَصیُر = می  ←صاَر = شد  
 

 کنند.یم نصوبدارند ولی خبر را میم نگه روند؛ مبتدا را مرفوعیبکار م اسمیه ۀاز جمل قبل ناقصه افعالِ 

، بلکـه اسـم و خبـر فاعل و مفعول ندارنـداند پس (   فعِل ناقصه اَْصبَحَ  -اَر ص - لَیَس  - فعل: ) کانَ 4این مهم: ۀنکت

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی ، غلط است.رده بودمشخص کیا مفعول ها فاعل ای برای آناگر گزینهپس دارند، 

ــــــــــــــد      ُاَللّـــــه    ـُ              ـُ                                        واح 
  مبتدا ، مرفوع          خبر ، مرفوع    
 

ــــــــــــــــد      َاَللّــــــه  َّا ن  ــُ        ــَ        َّا ن                           واح 
  اسم اِن  ، منصوب                خبر اِن   ، مرفوع       

  

 ــَ         ـُ         َکان                                 واحــــــــــداً     ُاَللّـــــــه  َکان

 منصوباسم کان ، مرفوع             خبرکان ،         

 

     الِــــــــــــــماً ع      ُتُکْنــــــــــ

 خبرکان ، منصوب    اسم کان ؛ محالً مرفوع       

 
 مَریـــــضاً   َکان: است و منصوب حتماً خبر کان کلمه یك آن، بیاید کلمه یك فقط ناقصه اگر بعد از افعال

 خبرکان ، منصوب                                
 کنند.یم خبر را منصوب ،امر و چه مضارع چه،  ضیما : چهباشند ای کههر صیغهدر  ناقصه افعال

  قَویّاً  ُکن     قَویّاً  اَحَمُد یَُکونُ      قَویّاً  کاَن َعلیُّ 
 خبرکان ، منصوب    خبرکان ، منصوب             خبرکان ، منصوب            

 

 بیاید.  یبصورت ضمیر متصل فاعلاگر اسمِ افعال ناقصه ضمیر باشد باید 

الً  الً    ) غلط (     لَیَس اَنَت جاه   ) درست (        لَسَت جاه 
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  به نام خدا

َدی نُ  (3عربی                        دین و دینداری ←     درس اول: اَلّدیُن و التَّ

 حروف مُشّبهة  ب الفعل و الی نفی جنس معانی  درس اول: 

 حروف مشبَّاة  بِالفعل: ) شش تا ( 

 «گویی، مانند»: کَأنَّ    «که، اینکه»: أنَّ  «شکهمانا، قطعاً، بی»: إنَّ 

 «  شاید، امید است»: لََعلَّ    «کاش»: لَیَت   «ولی، اَّما» :لک ـنَّ 

 کاربرد حروف مشّباة بالفعل: 

 رود.                   کل جملۀ بعدش بکار می« تأکید»برای «: إنَّ » 

 رود. بکار می« ارتباط بین دو جمله » برای «:  أنَّ » 

 بکار می رود. )تصّور و تخمین(       « تشبیه»برای «:  کَأنَّ  »

 رود.بکار می« رفع اباام و تکمیل جملۀ قبلش » برای «: لک نَّ » 

 رود.  )ال نَرجو( بکار می« )آرزوی محال( تَمّنی »برای «:  لَیَت » 

 )آرزوی دست یافتنی(رود. بکار می« تََرجَی، امید و رجاء»برای  :«لَعَلَّ » 

 مضارع التزامی ←فعل مضارع « + لَیَت یا  لََعّل »نکته: 

 .دوری کندِل: کاش ناصر از تنبلی سَ ن الکَ لَیَت ناصراً یَبتِعُد عَ        

 ( ماضی بعیدیا )  ماضی استمراری ←لَیَت + فعل ماضی 

 ( د.ری کرده بودو) .کرددوری میلَیَت ناصراً اِبتََعَد عن الکسِل: کاش ناصر از تنبلی 

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی شود.گفته می« کاّفه» مّتصل شود به آن مایِ « إن  »به « ما»اگر حرف 

 = فقط ، تناا إنَّماترجمۀ  

 اِن ما الناُس اِلُم  و اِلٍَب =  مردم تناا از یک پدر و مادرند. 

جمه لی اگر ترممکن است در برخی جمالت ترجمه نشود و ترجمۀ جمله بدون آن هم درست است و« إن  »  حرفِ 

( کل جمله  شک باید در ابتدای جمله بیاید نه وسط جمله چونقطعاً یا بی شود؛ لغتِ   ند.کمی ا تأکیدر)إن 
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 :  «ال»انواع 

 : کندمی« فیمن»رع را دهد و فقط معنی فعل مضاآخر فعل را تغییر نمی ؛آیدمی« فعل مضارع»قبل از  نفی:« ال( »1

 )الی نفی مضارع(  ←      روندنمیالیَذهَبوَن:  رود الیَذهَُب: نمی  

شود و یمضارع ساکن دهد، حرکت حرف آخر فعل مآخر فعل را تغییر می ؛آیدمی« فعل مضارع»قبل از  نهی:« ال( »2

 های مونث:شود؛ به جز جمعحذف می« ن»یا 

 )الی نای( ←الیَذهَب: نباید برود               ال تَذهَبا: نـروید   التَذهَب: نـرو        التَذهَبوا: نروید 

؟ «:  أ -هَل »در جواب جواب: « ال( »3  ، من دانش آموزم. :       آیا تو معلمی؟ نـهال، أنا تلمیذ    ←هَل أنت معلّم 

 = هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست. فی المدرسةِ  تلمیذَ ال «:   الء نفی جنس(  »4

 باشد.می« هیچ ... نیست»آید و به معنی می« اسم » الف( قبل از 

ـَــ»آید آخرین حرفش حرکِت ب( اسمی که بعد از الی نفی جنس می  دارد. « فتحه ـ

 است. (« نکره» گیرد. ) هموارهنمی« تنوین » و «  اَلـ »هرگز  ،آیداسمی که بعد از الی نفی جنس میج( 

 است. « مفرد»آید و همیشه نمی« مثّنی و جمع»د( اسم الی نفی جنس 

 د. مثال:بگیر« نکره الیهِ مضاف»تواند گیرد ولی مینمی« الیِه معرفهمضاف»ـ( اسم الی نفی جنس ه

               غلط است میَذ المدرسِة .... ال تِل -

  صحیح است  ال تلمیَذ مدرسٍة ....  -

 باشند.می« الی نفی جنس الی نفی جنس + اسمِ »همیشه؛ ...«  و - بأَس ال - َشك  ال -البُد  » عباراتی مانند: 

 : باشدمی« نـه»معنی آید؛ به مانند حروف عطف است و بین دو اسم یا دو فعل می عطف:« ال( »5

: من معلّم هستم نه دانش آموز   أنا معلّم  ال تِلمیذ 

 ملرف عاحالزم به ذکر است که به الی جواب، عطف و نفی، حرف غیرعامل و به الء نای و الی نفی جنس 

 دهند.گویند، چون حرکِت حرف آخر کلمۀ بعد از خود را تغییر میمی
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 های بیشتر:نکات و مثال

 است. مرفوع هاب است اما خبر آنمنصو ب الفعل مشبهه   حروف اسم  

 گوییم یم بلکه گوییمیمبتدا نم آن به کنند کهیم آیند و مبتدا را منصوبیم اسمیه ۀاز جمل قبل هُمَشباَ  حروف

ــــــــــد       َالل    َّ: ا نماند؛ مثال یم یباق ؛ ولی خبر ، مرفوع و منصوب ّاِن اسم      واح 

  و مرفوع ّو منصوب      خبر اِن ن  اَ  اسم                              

 آید: یم) متصل ( ضمیر چسبان  بصورت حروف ُمَشبَاة  بِالفعل ضمیر باشد فقط ۀ و بقی  اِن اگر اسم

ـ                       (   ) غلط  واحد   َاَنت  ّاِن      ـ   ) درست (      د  واح اَنتَ اِّنما             ( ) درست واحد   كاِن

 ) معنِی: اِن ما = فقط ، تناا (کند.   یم ینثخشود عمِل آن را   متصل  اِن به کافه یما اگر حرف

  واحد   ُهللااِن ما            واحد                َاهلل واحُد            ِان    ُاهلَل     

 . است مرفوع که مبتدا داریم بعد از اِّنما همیشه

ـَ (  جنس ینف یاسم  ال        .است مرفوع«  ال »ولی خبر  است  مبنی بر فتح ) 

 که  است این فرقشکند و تناا یم عمل بِالفعل شباهمُ  حروف آید و شبیهیم اسمیه ۀاز جمل قبل جنس ینف یال

        .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی است. بر فتح یمبن جنس ینف یال اسم     

 ) ترجمه ی الی نفی جنس = هیچ . . . . نیست . (        جاهـــــــل       َرُجـــــــلال       
 و مرفوع خبر ال            بر فتح یال مبن اسم             

 مع هم شود و بصورت مثنی یا جیگیرد و مؤخر نمینم « تنوین »و  « اَلـ »آید، یم با فتحه فقط جنس ینف یال اسم

 نکره است. («  ال » ) اسم آید. هم نمی معرفه آید و به صورت مضافنمی   

 است. قابِل حذف« ال » خبرِ  چون است جنس ینف یال اسم بیاید همان اسم یك طفق« ال » اگر بعد از 

  بُـــدَّ ال          حیلَةَ ال    َهللاال ا) موجود  (  ال اِلهَ  =  ُاال اهلل  َا له ال                       َّشكال      

  ُلَـــــــه  َجار و مجرور باشد: ال ایمان است ممکن«  ال »خبر 

 

 

 

 

 

 شابک  ؛   مؤفق باشید. زنگنه   ISBN :  978 - 600  - 6670 - 57 - 7شماره ثبت کتابخانه ملّی  09121506720کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و  مدیون هستید. زنگنه 
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ْ  (3عربی ْ درس دوم: مَکَُّة ال مَُة و ال ْ ُمکَرَّ َرةُ َمدینَُة ال                منوره ۀمدین ومکرمه  ۀمک ←      ُمنَوَّ

 درس دوم: اُسلوب حال

ی بوجود له مشکلدر زبان فارسی است که اگر از جمله حذف شود، در معنا و ساختار جم« قید حالت»حال: همان 

 .آیدنمی

 

   ( حال مفرد )تک اسمی(1  انواع حال:

 حالّیه )حال از نوع جمله(  جملۀ( 2

 

  )تک اسمی(: ( حال مفرد1

؛ هک« اولش:ُمـ  - فَِعل -فَعیل -اسم مفعول -)اسم فاعل بر وزن نکره؛؛ دارد ین ( ،ـً )  یعنی آخرش؛ منصوباسمی 

 ید.آعلیه میواخر جملۀ فا کند و معموالً را در حین انجام کار بیان می« فاعل یا مفعول » حالة؛ یا کیفیة/ هیئة/ 

 کنیم. استفاده می« ...اب -اند  -ه کدر حالی -انه ... -ان...» در ترجمۀ حال مفرد از کلماتی با ساختاِر؛ 

 از مدرسه آمد. با خوشحالی!:   دانش آموز مَسرورةً مِن المدرسِة  الطّالبةُ جاَءت    
 حال                       حال صاحب            

-لّیه مین جمله حاآ توضیح دهد به« اسم معرفه»هر گاه یک جمله درباره یک حال از نوع جمله(: )جملۀ حالّیه ( 2

 گوییم.

مونَ َو ساحِة المدرسة  یفالطّـالُب رأیُت   دند.خندادن بو م در خالی کهآموزان را در حیاط مدرسه دیددانش !:هم مُبتَس 

 حال                                    جملۀ حالیه صاحب        

 .ترجمۀ حرف واوِ حالیه = در حالی که

 جمله. آید و به به دنبال آن یک ضمیر و ادامۀحالیه می اواخر جمله حرف واوِ در جملۀ حالّیه = 

 ضمیر + ادامۀ جملهجمله + و + 
  جملۀ حالیه   

 علوننُتم االَ اَ و .....                 هم راکِعونتا آخر، جملۀ حالیه است: ...... و « وَ »بعد از حرف 

 .ذف باشدیا فعیل و فَِعل حباشد  فاعل یا مفعولاسم  بایدگیرد و نمی «اَلـ  »هرگز مفرد  حال
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 های بیشتر:نکات و مثال

  کند.عل را بیان مییک اسم را در حیِن انجام ف است که حالتِ  یدر فارس و کیفیت ی، چگونگقید حالت حال:

 . کند، مفعول و نایب فاعل را بیان میو مشتق است که حالِت فاعل : اسمی نکره ، منصوبحال

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی .است رود و معرفهیبکار م از حال قبل که است اسمیحال (  ) = صاحب ذو الحال

      اً رــمُتأخ    اَلُمسافِرُ  َذهَبَ 
 ذوالحال    حال = منصوب                           

     ــــاً ریعسَ  قَطـــارُ جاَء 
  حال = منصوب         ذوالحال        

              

 دارد.  «ُمـ  » آید و یا اولشفَِعل می ،، فَعیل، َمفعوللبر وزِن: فاعِ  ییعن است مُشتق حال اسمی

 جدتینبشرین ، مُ ، مُ  ، راضیةً  ، ُمتأِخراً اً ، فَرِحاً ، ُمبتَِسماً َضعیفَمظلوماً ،  ، خاِسَراً 

 دارد: مطابقت الحال ذو ( با) مفرد یا مثنی یا جمع و تعداد ) مذکر یا مؤنث (  جنس از لحاظ حال

                                    اً  َفر ح  ُالُمَعلِّمجاَء 

 ًة َفر حَ علمُة جاَءِت المُ 

 یَن َفر ح جاَء المعلِمونَ 

           اَحوال    بَعَد مَعار ف الُجَمُل  :است آید حالیم معرفه ۀبعد از کلم که یاجمله

                              الَسیاَره ی َعلَ  ُیَرکب    ُالَرُجل ءَ جا
  حالیه ۀمعرفه            جمل        

 صفات   بَعَد النکرات   : الُجَمُل ( وصفیه ۀجمل= ) است.  بیاید صفت نکره ۀبعد از کلم که یاجمله

 الَسیاَره ی َعلَ  ُیَرکب     َرُجلجاَء 
  وصفیه ۀجمل      نکره        

 ند. اَ صفت ،آیندیم نکره ۀبعد از کلم که هم ییهامعموالً کلمه

 .و منصوب ، نکره مشتق ِاسم یباید حال باشد، یعن جواب ) = چطور ؟ (...  کیَف  سؤاِل:  در جواب همیشه

 باشند.ی، َوحَدَك ، َوحَدها ، َوحَدی  ، َوحیداً .... حاِل مفرد متناایی  (  به ) خودشَوحَدُه 

 :  ولمفعاست یا فاعل کند تشخیص دهیم که صاحب حال گاهی فقط مفاوم عبارت است که به ما کمک می

قًَة اَرَضَعت االُمُّ ِطفلَتَاا   ← الحال = طفلة ( ) ذو    جائ َعةً اَرَضَعت االُمُّ ِطفلَتَاا   الحال = اُم ( ) ذوَعلَیاا       مُشف 
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ْ  (3عربی ْ درس سوم: اَل                    ها غذای فکر هستند. کتاب  ←ر     ف کْ کُُتُب طَعاُم ال

 درس سوم: اُسلوب ا ستثناء:    

-می« ناءلوب اِستثاُس» اُسلوب اِستثناء: هرگاه بخواهیم کسی یا چیزی را از حکم کلّی خود جدا کنیم، به این روش

 باشد:گوییم که؛ دارای سه بخش می

 آید. می«  إاّل » همان حکم کلّی است که مستثنی از آن جدا شده و در جملۀ قبل از  الف( مُستثنی م نه:

 شد.ستثنی باتر از مُ معتر و جاتر و بزرگو باید در معنا و مفاوم؛ کلّی شودمحسوب نمیمستثنی مِنه نقش اصلی   

 باشد.می« ه غیر از ب -بجز » است و به معنای « إاّل » ب( اَدات استثناء:

 ید. آمی« إالّ » اسمی است که از حکم کلّی خود جدا شده و بالفاصله بعد از حرف  ج( مُستثنی:

 مِنه باشد. تر از مستثنیتر و جزئیو باید کوچک شودمحسوب میُمستثنی نقش اصلی 

            حام ـداً فی الصف  ااِّل    التَالمیــذُ حََضـَر   
 مِنه                             ُمستَثنی ُمستثنی            

رجمه ت« ت و تأکیدیمثب»بصورت  توانیممینیامده باشد، جمله را « منهمستثنی»اگر « منفی یا سؤالی»در جمالت 

 فقط یا تناا + ترجمه مستثنی + جمله مثبت  ←کنیم:  

      ↓مِنه ندارد و فعل آن هم منفی است. دارد ولی مستثنی ا ال جمله با اینکه حرفاین 

       حام ـد  فی الصف  ااِّل   َحَضـرَ  ما

 در کالس کسی جز حامد حاضر نشد.

 = فقط حامد در کالس حاضر شد.
 

ماً فی الَمکتبِة  ااِّل   ما شاهَدُت   ندیدم.در کتابخانه کسی جز کاظم را        کاظ 

 = در کتابخانه تناا کاظم را دیدم.
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 های بیشتر:نکات و مثال

ثنا  .است منصوب 'ی؛  ُمستَثن 'یُمستَثن:  گوییمیم «ااِّل  »بعد از  ۀکلم به؛ باشدیم «ااِّل  » اِستثناء  ِحرف :ءاإلست 

 

  علی آمدند بجزدانش آموزان ۀ هم             َعلیاً ااِل  التَالمیذُ جاَء           

                    

  یوَم الجمعةِ نَذهَُب اِلَی المدرَِسِه ُکل  اَیام االُسبوع ااِل   جمعهرویم ااِل ِز هفته به مدرسه میهر رو          

 

 شود.یم نامیده«  مِنه 'یُمستَثن »باشد  آن یاز اعضاء یا اجزا ییک 'یُمستَثن که یاکلمه

 

 ها حذف شده باشد. قابل حذف است پس ممکن است در بعضی جمله«  مِنه 'ُمستَثني »

  .مؤفق باشید 09121506720گنه زن مؤلف: علی .ه باشدحذف شدممکن است «  یسؤال»  و«  یمنف»  هايفقط در جمله«  مِنه 'ُمستَثني »

 رد و حذف نشده است.در آن جمله وجود دا « مِنه 'یُمستَثن »ای مثبت باشد و منفی نشده باشد حتماً اگر فعل جمله

 

  .است یمنف جمله آن باشد فعل( لَیَس  -نلَ  -لَّما  - لَم - ال -) ما  یاجمله از فعل اگر قبل

 حذف نشده باشد. «  مِنه 'یُمستَثن »باشد ولی  یای منفاَلبته ممکن است فعِل جمله

 

 .هرگز مجرور نیست اماباشد  و یا مرفوع منصوب ستا ممکن« اال » بعد از  ۀحذف شده باشد کلم « مِنه 'یُمستَثن »اگر 

          محمد  ما جاَء ا ال       

 را با   «ااِّل  » و بعد از  «ااِّل  » از قبل ۀکلم که اینست منه حذف شدهیُمستثن جمله کدام اینکه تشخیص یبرا راه یك

 ذف نشـده وحـمنـه یُمسـتثنباشـد:  «ااِّل  » از قبل ۀکلم یاز اجزا ییک «ااِّل  » بعد از  ۀ: اگر کلمکنیم مقایسههم    

 )حصر است.(. ستامنه حذف شده یُمستثنطور نباشد و اگر این است منصوب یُمستثن

 ال محمد  ماجاَء اِ                            َعلّیاً ااِل  التالمیذُ  جاء                       

                            َعلّیاً ااِل  التالمیذُ جاء . است ُمستَثنی و منصوب%   100«  ااِّل  »بعد از  مۀُمثبَت باشد، کل  « ااِّل  »اگر فعل جملة قبل از 

                            َعلّیاً ال اِ  حَد  : ما جاء اَ حذف نشده مِنه 'ُمستَثني: ُکّل ، اَحَد ، َعَمل  ، جَمیع ، اَشیاء و َشخص ، بیاید ؛ کلمات « ااِّل  » قبل از گرا

                  الُمؤمنوَن  ا الال یُفلُِح فی اآلِخَرِة  است. حصر  %100مرفوع باشد،  « ااِّل  »از  بعد ۀاگر کلم

          الحَقُّ  ا ال یُقاُل ال  است. حصر  %100فعل باشد،  « ااِّل  »قبل از  ۀکلماگر 
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ْ  (3عربی                           آقاِی: فََرزَدق ←    َدُق َفَرزْ درس چهارم: اَل

 درس چهارم: مفعول مطلق 

ـً (  از جنس فعلِ  مفعول مطلق: ـَ ،  ل وقوع فع ّک، برشبرطرف کردن ، که برای جمله است مصدری است؛ منصوب ) 

 دهد: مثال: وقوع فعل را نشان می« کیفّیت و نوع»کند و یا می« تأکید»

 آمرزش خواستم. قطعاً از خدا               ا ستغفاراً:اهلل  ا ستغْفرُت 
 مفعول مطلق تأکیدی                      

 

    ( تأکیدی1 انواع مفعول مطلق: 

 ( نوعی2

ـً ، اً ( و نکره از جنس فعل، که  مطلق تأکیدی:( مفعول 1  د.صفت ندار یا« لیهمضاف  إ»مصدری  است؛ منصوب ) 

 کنیم. یماستفاده  « ... شک، حتماً قطعاً، بی» در ترجمۀ مفعول مطلق تأکیدی بجاِی مصدر از عبارات تأکیدی مانند:  

 خن گفت.خداوند با موسی قطعاً س     تکلیماً!اهللُّ موسی کَلََّم 

 کلمۀ تأکیدی )قطعاً( باید قبل از فعل بیاید نه اول جمله.  

 آید. می« صفت»یا « مضاف  إلیه»که همراه  از جنس فعل،ـً ( ـَ ،  است؛ منصوب )« مصدری» مفعول مطلق نوعی:( 2

 (.گیردضاف واقع شده؛ اَلـ و تنوین نمیم)چون « مضاف  إلیه»همراه  -

 ود.   شمیستفاده ا« همچون... -مانند  »بجای ترجمۀ مصدر از؛ الیه داشته باشد: مضافاگر مفعول مطلق نوعی، 

ْش   ن. زندگی نک هاخسیس ماننددر دنیا             البَُخالء: َش ـــــعیفي الّدنیا  ال تَع 

 الیهمضافانند + م        الیهمضاف  مفعول مطلق نوعی                            

 نیم: کرجمه میت« خود صفت را به صورت قید »به جای ترجمۀ مصدر اگر مفعول مطلق نوعی، صفت داشته باشد: 

 صبر کن.     به زیبایی!: جمیالً  َصبراً إصب ر 

کراً اهللَّ اُذکُروا   یاد کنید.  بسیارخدا را  کثیراً: ذ 

 باشد. مفعول اسم یافاعل تواند از اسم گیرد و نمینمی «اَلـ  »مفعول ُمطلَق هرگز 
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 های بیشتر:نکات و مثال

 :است جمله فعلِ  جنس هم که است منصوب یمفعول مطلق: مصدر

                            ُخروجاً الکوفَِة   مِنَ  ُحسین امام َخَرجَ 

 ت خراجاً سِض اِ  االَر ِباِطن  مِن ُنَفط  َاِستَخَرج
 

 کیدی = بی شک ، مطمئناً ،قطعاً () ترجمة م. م. تأبرای رفع شک = لَِرفِع الّشک = ِعنَدما نَُشکُّ () :  تأکیدي مطلق مفعول

 :ه استدامیا مضاف  الیه نبعد از آن صفت ییا است و  جمله ۀآخرین کلم یتأکید مطلق مفعول

    . تکلیماً  ی موس ُاهلل  ََکل م

لَ   لِـــادایِة االنسانِ   تَنزیالً اهلَلُ اَلقرآَن  نَز 

 َعظیماً  فوزاً فاَز  آید:یالیه یا صفت مجمله نیست و بعد از آن مضافۀ آخرین کلم :ینوع مطلق مفعول

  طویالً  تکلیماً  یَکل َم اهللُ موس

 الحَقِّ        تَکلیمَ  یَکل َم اهللُ موس

اَثبـَت باشـد  جملـه اگـر فعـل ؛ پـسباشـد جملـه فعـل بـاِب  از همـان و جمله مطلق حتماً باید مصدر فعلِ  مفعول

 نیستند. مناسب  ِمطلق اند، مفعولخانواده هم با آن با اینکه و ثُبوت تَثبیت یول است اِثبات آن مناسب طلقممفعول

 توثبعََجباً ،  ،َذهاب ، عَیش ، قَول ، لَِعب ، فَتح ، نَظَر ، َدعَوًة ، قِراَءًة چند مصدر حفظی ثالثی مجرد: 
 

 ایید.را هم مطالعه بفرم نکات فن ترجمه ها وفرمولهمچنین بخش ( 2)و عربی (1)طفاً جزوۀ عربیلزنگنه  -موفق باشد. 

 

 مطلب کو در واعد ترجمهق

 کنیم: موارد دقت این باید به کنیم را ترجمه یاجمله خواهیمیم یوقت

 :جمله بودن یا فعلیه اسمیه -1

 ( یمنف ۀ، آینده ، آیند ی، نقل یتمراربعید، اس ی، ماض، متکلم  ، مخاطب، امر ، غایب  مضارع،  یماض)  آن ۀو صیغ فعل -2

 هاها یا فعلآخر اسم ضمایر متصل ضمیر ؛ بخصوص -3

 و مفعول فاعل تشخیص -6      جمله بودن ییا منف یسؤال -5     اشاره اسم -4

 ها اسم بودن یا جمع یمفرد ، مثن تشخیص -7

 . دقت در مرجع ضمیرهاها و ضمایر متصل و مضاف الیه :تک تک کلمات وجود داشته باشد بخصوص ۀترجم -8
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         :ترجمه فن نکات  

 ؛هامعلم همۀ = ُمَعلِّمونَ همۀ (: ُکل ال = ) دار«  اَلْـ »قبل از اسم  ُکلکلمۀ  -1 

 ی علمم هر=  ُمعلِّمٍ ُکِل    هر (: = )«  اَلْـ »قبل از اسم بدون  ُکل         

  شوند.یرجمه مت که (ی) کسله در اول جم یباشند ولیم « که»  یمعنه ب ،دار«  اَلْـ » بعد از اسم ی...و اَلت یاَلذ -2

 معنی شود.(نکره  ،ار قبل از الذید)اسم الـ  نزدیک مدرسه بود. که یمسجد= رفتم به قُرَب المدرسه کاَن  یالذ المسجدِ  یلَذهبُت اِ 

 نابسیار دا = .     مانند: عاّلمهکنیمیم استفاده«  بسیار»  از قیدِ  مبالغه یهااسم در ترجمۀ -3

 زیباتر از = اَجَْمُل مِن :شودیم ترجمه )برتر(یتفضیل صفت بیاید بصورت« از  = مِن» جرِ  ، حرفتفضیل اگر بعد از اسم -4

 هافصل زیباترین = لاَجَْمُل الفصو :شودیم ترجمه )برترین(یعال صفتِ  صورت نیاید معموالً به«  مِن» اگر حرف جرِ  یول  

  عبارت ی آخر و معن ِحرف حرکتِ  به با توجه دارد که یظاهر شباهت افعال باب یِ ماض با فعل تفضیل اسم یگاه -5

 دهیم. را تشخیص هاآن باید فرق    

         باترین ،باترنیکوترین ، ،  نیکوتر =اَحَسُن  کرد یخوب =اَحَْسَن    زیباتر  =اَجَْمل             

 در ترجمه  ییعن ،شود ترجمه یمتعد صورت را به عِل جملهباید ف ،داشب یا تَفعیل اِفعال جزِء باب جمله فعلِ اگر  -6

 یاد داد ( = َعل مَ  )   (   دانست = َعلَمَ )    ؛د(  نشان = اَجلََس )    (   نشست = جَلََس )  باشد. وجود داشته مفعول         

 کنیم. آناا را ترجمه نیست الزم یدر فارس کهروند یبکار م یبا حروف همراه هافعل یبعض -7

 = جستجو کرد بَحََث َعن کرد (      ) احساس َشَعَر بِـ   آورد ( دست ) به یحََصَل عل   کرد ( ) مسخره َسَخَر مِنآورد (       ) مییَأِت بِـ    

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی دارد. یمتفاوت یهاترجمه« ما » بحِث انواع  به با توجه« ما » کلمۀ  -8

 ( ینف یبود ) مانــ   َماکان                 

 ( ی= پرسش یاستفاام ؟ ) مايچیست اسم تو   ؟  اِسُمَک ما                  

 ( ای. ) موصولقبالً آن را کاشته که است آنچهاین نتیجه    ما قد َزَرعتَهُ مِن قَبل  ُنَتیجة هذه                 

 ( شرط . ) اداتآن را می داند از یک کار خوب انجام دهید خدا هر چه  ما تَفَعلوا مِن خیرٍ یَعلَمهُ اهللُ                  

 است. فعل و یا همراه فعل داخل یگاه و فاعل نیست فاعل همیشه ،آیدیم از فعلبعد  که یاسم -9

 ترجمه  ،باید بصورت جمع هم فعل یدر فارس باشد کهیم جمع آن آید و فاعلیمفرد م در آغاز جمله یگاه فعل -10

 آمدند. آموزاندانش   التالمیذُ  جاءَ : شود.  مثال     
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 .     پرستیمتناا تو را مي =اِیّاَك نعبُد             .آوریمنیز می و تناا فقطآن  ۀکار رود در ترجم به جمله اگر در اول اِیّاك -11

 .کنیمیم را اضافه«  یك» ۀ و یا کلم)ی(  وحدت یاءِ  یهستند گاه تنوین یدارا که یهای اسم ۀدر ترجم -12

 اَلیوم = امروز ؛ یومٍ = روزی ( )          ) معلم آمد ، غلط است. (                = معلمی آمد.آمد معلم یك  جاَء معلم               

 ( .خواندم را در مجله همقال =الَمَجلَِه   الَمقالَهَ في َُرأتقَ )          .   خواندم مجله یكرا در  ايمقاله =  ٍَمَجلَه  في ً َمقالَه ُقََرأت   

 .کنیم را مفرد ترجمه اشاره اسم باشد باید داشته «اَلْـ  »اگر  ، اشاره ِ بعد از اسم ِاسم -13

 شار الیه است. () الطالبات در اینجا مُ  کوشا هستند.  آموزاندانش این   ُ ُمجتادات ُالطالبات هوالء             

 .کنیم صیغۀ خود ترجمه را مطابق اشاره باشد باید اسمِ  نداشته «اَلْـ  »اگر  ، اشاره ِاسم بعد از  ِاسم -14

 ) طالبات در اینجا خبر است. (   هستند.  آموزان دانش ایناا    طالبات هوالء             

 .است جمع ،باشد« یَن »  آن مفتوح و اگر نونِ  است یمثن ،مکسور باشد با نون«  ِین»  یااگر آخر کلمه -15

 (ها ) جمع معلم    َمعلموَن و معلمین   (  ی) ُمثن دو معلم   ِ ، معلمین ِمعلمان             

  :مفرد نباشد یشود هر چند در عربیم مفرد ترجمه صورت به یفارس در زبان صفت -16

 موفق یهامعلم   َالناجحون  َلُمعلمونا                   دلسوز دو معلم   ِ الشفیقان ِالُمعلمان                

 کرد.یگریه م هـک را دیدم کودکی= یَبکی طفالً  َُراَیت :رودیبکار م( ) که   ِربط حرفقبل از آن  جملۀ وصفیهدر ترجمۀ  -17

    :                       کنیمیمترجمه  را این گونه وصفیه جملۀ فعل ؛وصفیه است ۀنکره بیاید جمل ۀکه بعد از کلم یاجمله -18

 شود.یم یمعن یاستمرار یماض فعل جملۀ وصفیه بصورت ،باشد مضارع دوم و فعل یماض اول اگر فعل الف:

دق یاِلَ  ییَدعون نِداًء  َُسِمعت              خواند.یفرا م راستگویی مرا به که را شنیدم یندای ←        الصِّ

 بعید  یماضرا بصورت  وصفیه ۀجمل فعل ،نداشب یهر دو ماض وصفیه و فعِل جملۀ از جملۀ وصفیه  قبل ِاگر فعل  ب:

 کند. (می) فعل اول نقش کاَن را بازی . کنیمیم ترجمه ساده ییا ماض     

 ( ) دیدم .بودم دیده مدرسه را در کتابخانه آن که را خریدم کتابي ←       ةالَمدرس ةِ َمکتب یف قَد َراَیُتهُ کِتاباً  اِشتَریتُ             

 :کنیمیم ترجمه یرا ماض کمکِی آن باشد فعل اسمیه وصفیه ۀاگر جمل ج:

 بودند. پیرامونش اشخانواده که یمریض عیادت به رفتم  ←                         حولَهُ  ُاَهلُهَمریٍض  َذهَبُْت لِعیادهِ             

 . کنیمیم یمعن)یا اخباری (  یالتزام مضارع صورت را به دوم فعل ،باشند مضارع اگر هر دو فعل د:

 کند. ییار متون مرا در فام که گردمیم یکتاب دنبال        ِالُنُصوص فَامِ  یف ییُساِعُدناُفَتُِّش َعْن کتاٍب             
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  یالتزاممضارع  باً بهاخباری را غال مضارع فعل یمعن« )تا( ، لـِ (تا)ی، حَتّ )تا(ی، لِکَ  )تا( ی، کَ (  ) که  ْأن»  ناصبه حروف -19

 بروند تابروند،  یَذهَبوا  یکَ  بنویسد  بنویسد، که   َ یَکُتب ْکنند.   اَنیم تبدیل     

َ  »حرف  -20  ) نفی اَبد ( نوشت ینخواه= تکتَب  لَنْ کند. یم تبدیل یمنف ُمستَقبَل هرا غالباً ب مضارع فعل یمعن«  نْ ـل

ـ  »کاربرد حرِف  به -21  .کنیم ها دقتدر این جمله«   ل

 . ) لـِ حرف جر است ( خداست ِاز آن حکومت             هلِلّ  ُاَلُملك             

 . ) لـِ حرف ناصبه است (شوم موفق تا کردم تالش            اِلَنَجحَ  ُاِجتََادت             

 ( .استغائب . ) لـِ حرف جزم در امر یمکن یدور از دروغ باید    الکِذِب  ِلَِنبعْد َعن             

  ْباید برود ؛  لَِنذهَب   ْبشوند.        لِیَذهَ یم ترجمه یالتزام مضارع بصورت و متکلم امرِ غایب -22

 تاس، نرفته = نرفت  ْلَم یَذهَب. دهدیم یمنف ینقل ییا ماض یمنف ساده یماض یِ معن «  ْلَم» بعد از  مضارع فعل -23

 د، فعل شرط مضارعکر ترجمه مضارع بصورتها را توان آن، میباشند یماض اگر شرط و جواب شرط فعل -24

 . ( یبارروم ، مضارع اخیم یاست؛ ول ی) بروم ، مضارع التزام ی.و فعل جواب شرط مضارع اخبار یاِلتزام     

ـُ دارد. () حَرِف اوِل فعل. کنیمیم استفاده شدن کمکیِ  از فعل مجاول یهافعل در ترجمۀ -25  های َمجاول ضمه 

 شودمي کشته    ُیُْقتَل می ُکشد       ُیَْقتِل         شد کشته     َقُتِل  کشت     َقَتَل            

 یک  جملهدر اول  یدهد و گاهیم یاستمرار یماض یِ معن مضارع بعید و با فعل یماض یِ معن یماض با فعل کانَ  -26

 شوند؛     به یك صورت ترجمه آناا باید ۀهم که ی بعدش آمدهیا ماض مضارع وجود دارد و چند فعل کان فعل     

 می رفت =رفته بود ؛ کاَن یَذهَُب  =:   کاَن َذهََب یبعید و یا استمرار یماض      

 شود.نمی ترجمه روزمره و یعلم یهادر جمله یول است ؛کهیهمانا، قطعاً، بدرست ی:نیع و آیات  در احادیث  اِن -27

 ... اَشَاُد اَن  .است یدر فارس ربط باشد و مانند حرفیم«  ، اینکهکه »  یِ معن به جمله اَن  در وسط -28

  :شودیم ترجمه یالتزام مضارع بصورت ،باشد مضارع  اگر فعل  لََعلو  لَیتَ فعِل بعد از  -29

 .برگردددر = شاید ما تَعودُ لَعل  االُم                .برگردد = ای کاش جوانی یَعودُ  لَیَت الَشبابَ            

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علی .کنیمیم استفاده، با یکدیگر ( ) با هم نظیر  یاز کلمات تَفاُعل باب ۀدر ترجم -30

 کردند. یهمکار با یکدیگرمسجد  ساختن براي مردم    لِبناِء المسجِد: ُالناس  َتَعاَون           

 کنیم.یم استفاده«  با»  ۀاز کلم و مفعول فاعل معموالً میان مفاعله باب ۀدر ترجم -31

 کرد. ینگار سعید نامه با محمد  محمُد سعیداً  َکاتَب           
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 .کنیممي استفاده یفاعل در فارسی و یا صفت فاعل معموالً از اسم فاعل اسم ۀدر ترجم -32

 رزمنده  ُمقاتِل    دانا   عالِم           

 شود.یم استفاده یفارس یمفعول و یا صفت مفعول معموالً از اسم مفعول اسم ۀدر ترجم -33

 شده استخراج  ُمستخَرج   شده ، پذیرفتهپذیرفته  َمقبول           

 .        کنیمیم استفاده«  است»  یِ ربط فعل از مشتقات یترجمۀ فارس یبراینباشد،  ر، فعلاگر در جملۀ اسمیه خب -34

 .است او یک معلم    هَُو ُمعلِم      

 کنیم. ترجمه جمع صورت را به باید آن مفرد به کار می رود ولي صورت به فاعِل جمع از نائب قبل مجاول فعل -35

 .شدند کشته مسلمانان    الُمسلِمونَ  َقُتِل     

  هنگام =ِعْنَد  : گاهیولی  و کنار ؛ نزد =ِعْنَد  -36

 = یک کتاب داشتم   کتاب یکاَن ِعْند      . کنیمیم ِعْند استفاده ۀاز کلم(  ) داشتن فعل ایبر -37

 = ثروت داری  ی= تو ثروتمند هست مال   َِعنَدك   = کتابی دارم    کتاب یِعْند               

 «  وجود دارد ،هست»  یعنی ابتدای جملهدر  یول؛ آنجا  یعنی  َهُناك -38

 .هست یصندل یکتابي رو  الُکرسي  َعلَي   کِتاب َهُناك            

 شود.یم ترجمه فعل صورت مصدر به یگاه -39

 .برگردم کتابخانه به خواستم  الَمکتبهِ  ی اِلَ  َالُرجوع  ُقََصدت                

 .کنیم توجه یو فارس یقواعد عرب از هر چیز باید به قبل(  یعرب به یفارس ۀترجم)  در تَعریب -40

 () درست ُمعلموا المدرسِه (  ) غلط المدرسِه  نَ . ُمعلموکنیمنیز توجه می و صیغۀ فعل قواعد نگارش به در تعریب -41

  .مؤفق باشید 09121506720زنگنه  مؤلف: علیدارد.  صحیح ۀترجمدر  یمام نقش خبر پیدا کردن اسمیه ۀجمل ۀدر ترجم -42

 کنیم.یم استفاده قطعاً و  کشی: بمثل ییاز قیدها یتأکید مطلق ترجمۀ مفعول یبرا -43

 صفت. شود نه قید ترجمه صورت رود و باید بهیشمار م قید به یدر فارس دار،نوعی صفت مطلق مفعول -44

 گونه است: مانند + مضاف الیهالیه دارد اینترجمۀ مفعول مطلق نوعی که مضاف -45

  یو چگونگ باید حالت حال ، در ترجمۀاست خوِد فعل مقید کردنِ  آن ۀوظیف که مطلق مفعول بر خالف -46

 برگشت. کنانگریه= کودک،           باکیاً َرجََع الِطفُل  شود.  بیان یا مفعول فاعل    

          ی= خودت به تناای َک َوحدَ       ی= َوحَدها = خودش به تناای َوحَدهُ هستند: مفرد حال  که این کلماتترجمۀ 
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 لثُ الدرُس الثا آیند.می« اَلـ »  اعداد ترتیبی: یکم، دوم، سوم ... بر وزن فاعل و فاعلة و بعد اسم اصلی و همراه -47

 .کنیممي را ترجمه فعل طضمیر است، فق مبتدایش ای کهحالیۀ اسمیه در ترجمۀ جملۀ -48

 .کردیمگریه  کهیدر حال کودک را دیدم    َو یَبکیـهُ َو   َ الطفل َُرأَیت            

 ال ... + ا ال = فقط + فعل مثبت  -49

 . کنیممي استفاده و تناا فقطمانند:  یاز کلماتتوانیم میآن حذف شده  مِنهیستثنُمستثنایی که مُ  ۀدر ترجم

 ( .نیز درست است؛ نیامد یبجز عل کسیآمد.             ) ترجمه بصورت:  یفقط عل  =  َُعلي  ااِلما جاءَ             

 باشد. یم داد و پرداخت انجام معني به« + بِـ  قامَ »  فعل -50

 ست.ایعنی بر تو واجب  « یَِجُب َعلَیَک  =َعلیَک » در ابتدای جمله یعنی بر ما واجب است، )باید( «  َعلَینا»   -51

  داشت= داشت؛     کان ِعنَدُه  =کاَن لَــهُ    دارم      =دارم ؛     ِعندی  =دارد،     لی  =لَــهُ  -52

 .داشتم = کتابي   کِتاب  لي َکان:  .  مثالاست داشتن فارسي فعل ( معادل+ لِـ  ) کانَ -35

 هر / کل = همه ؛ = آن و این سه کلمه: هذا = این ؛ ذلک  هارمجرو و جار درستِ  ترجمۀ بهکنیم دقت بسیار  -54
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 ای پادهش خوبان! داد    از غم تنهایی

تو   ،    هب جان آمد  ، وقت است هک باز  آییدل بی
 


