در س��ؤاالت قواعد عربی سالهای اخیر شاهد تعدادی سؤال از قواعد
اول دبیرستان بودیم که قبالً س��ابقه نداشت ،لذا پیشنهاد میکنیم
س��ال ّ

اول را خوب بلد نیس��تید ،ابتدا بخش مرور قواعد سال
اگر قواعد س��ال ّ

اول دبیرس��تان یعنی همین بخش را خوب مطالعه نمایید و اگر به قواعد
ّ

اول (عربی  )1مسلّط هستید میتوانید از صفحهی  38شروع کنید.
س��ال ّ

مرور قواعد عربی 1
فعل مضارع

انواع کلمه در عربی

بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده داللت میکند؛ مانند:

کلمه در عربی بر سه قسم است
اسم

حرف

فعل

فعل
کلمهای است که بر انجام دادن کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته ،حال
و یا آينده داللت دارد؛ مانند:
ب :نوشت (گذشته)	ي َ ْکتُ ُب :مینویسد (حال) َس َیکتُ ُب :خواهد نوشت (آینده)
َکتَ َ
اقسام فعل از لحاظ زمان
ماضی

امر

مضارع

فعل ماضی
بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته داللت دارد؛ مانند:
رفت
ب
ب
َکتَ َ
َذه َ َ
چهارده صیغه دارد :شش صیغه برای غایب ،شش صیغه برای مخاطب و دو
نوشت

صیغه برای متکلّم.
فعل ماضی را اینگونه صرف و در صرف صیغههای آن از این اصطالحات استفاده
میکنیم:

ي َ ْذه َ ُب

میرود.

با افزودن چهار حرف (ا ،ت ،ی ،ن = اَتَین) به ابتدای فعل ماضی ساخته میشود.

چهارده صیغه دارد ،دقیقاً با همان تقسیمات فعل ماضی و اینگونه صرف
میشود:
 -1ی َ ْذه َ ُب

ذهبان
ِ
 -2ی َ

ذهبون
َ
 -3ی َ

ذهب
 -4تَ ُ

ذهبان
ِ
 -5تَ

 -6ی َ ْذهَبْ َن

ذهب
 -7تَ ُ

ذهبان
ِ
 -8تَ

ذهبون
 -9تَ
َ

ذهبین
 -10تَ
َ

ذهبان
ِ
 -11تَ

ذهبن
 -12تَ
َ

َ
ذهب
 -13أ ُ

ذهب
 -14ن َ ُ

(ـ) گذارده شود ،یعنی
وقتی فعلی ماضی داده شود و جلویش حرکت َ
(ـ)( ،ـِ) یا ُ

عینالفعلِ آن در مضارع ،همان حرکت را میگیرد؛ مانند:
ي َ ْکتُ ُب

(ـــ)
َکتَ َ
ب ُ

(ـــ)
َذه َ َ
ب َ

جَل ََس (ــِـ)

ي َ ْذه َ ُب

جل ِ ُس
یَ ْ

فعل امر
بر طلب انجام یافتن کار یا حالتی داللت میکند .از فعل مضارع ساخته میشود

ب
َ -1ذه َ َ

[یک مرد] رفت

للغائب

(مفرد مذکّر غایب)

و دو نوع است:

َ -2ذهَبا

[دو مرد] رفتند

للغائبَيْ ِن

(مث ّنای مذکّر غایب)

 -1امر مخاطب؛ مانند:

َ -3ذهَبُوا

[چند مرد] رفتند

ِين
للغائب َ

(جمع مذکّر غایب)

ت
َ -4ذهَبَ ْ

[یک زن] رفت

للغائبة

(مفرد مؤنّث غایب)

َ -5ذهَبَتا

[دو زن] رفتند

للغائبَتَيْ ِن

(مث ّنای مؤنّث غایب)

َ -6ذهَبْ َن

[چند زن] رفتند

للغائبات

(جمع مؤنّث غایب)

ت
َ -7ذهَبْ َ

تو [یک مرد] رفتی

للمخاط َب

(مفرد مذکّر مخاطب)

َ -8ذهَبْتُما

شما [دو مرد] رفتید

للمخاطبَيْ ِن

(مث ّنای مذکّر مخاطب)

َ -9ذهَبْتُم

شما [چند مرد] رفتید

ِين
للمخاطب َ

(جمع مذکّر مخاطب)

َ -10ذهَبْ ِ
ت

تو [یک زن] رفتی

للمخاطبة

(مفرد مؤنّث مخاطب)

َ -11ذهَبْتُما

شما [دو زن] رفتید

ين
للمخاطبَتَ ِ

(مث ّنای مؤنّث مخاطب)

بان
 )5تَ ْذه َ ِ

َ -12ذهَبْتُ َّن

شما [چند زن] رفتید

للمخاطبات

(جمع مؤنّث مخاطب)

سؤال :از کجا بفهمیم که حرف «ا» در ابتدای فعل امر ،چه حرکتی میگیرد؟

ت
َ -13ذهَبْ ُ

[من] رفتم

للمتکلّم وحده

(متکلّم وحده)

ضمه میدهیم و در غیر این صورت
ا گر حرکت عینالفعل
«ضمه» باشد ،به «ا» ّ
ّ

َ -14ذهَبْنا

[ما] رفتیم

للمتکلّم معالغير

(متکلّم مع الغیر)

حرف ّاول اصلی کلمه را که مطابق با حرف «فاء» در کلمهی «فعل» است« ،فاء

الفعل» ،حرف دوم را که مطابق با «عین» است« ،عین الفعل» و حرف سوم را

ذهب»
که مطابق با «الم» است« ،الم الفعل» مینامند برای مثال ،در کلمهی «ی َ ُ
ن الفعل و «ب» ال م الفعل است.
«ذ» فاءالفعل« ،ه» عی 
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ِ
ب
ا ْذه َ ْ

برو

 -2امر به الم (لِـ)؛ مانند:
باید برود
ب
ل ِ َي ْذه َ ْ

ب
اُ ْکتُ ْ

بنویس

ب
ل ِ َی ْکتُ ْ

باید بنویسد

امر مخاطب :همانگونه که از اسمش پیداست مخصوص شش صیغهی مخاطب است.
روش ساخت فعل امر مخاطب:

 -1حذف حرف مضارع از ابتدای فعل و آوردن یک حرف «ا» به جای آن.
(«ـ»
 -2سا کن نمودن آخر فعل ُ
صیغهی جمع مؤنّث؛ مانند:
 )1تَ ْذه َ ُب
ون
 )3تَ ْذهَبُ َ

ِ
ب
ا ْذه َ ْ
اِ ْذهَبُوا
اِ ْذهَبا

«ـ») و یا حذف «نون» به جز «نون»
ْ
بان
 )2تَ ْذه َ ِ
بین
 )4تَ ْذه َ َ
 )6تَ ْذهَبْ َن

اِ ْذهَبا
اِ ْذهَبِي

اِ ْذهَبْ َن

(ـ) یا کسره (ـِ) باشد ،به «ا» کسره میدهیم؛
یعنی ا گر حرکت عینالفعل فتحه َ
مانند:

تَخ ُْر ُج
ـعل َُم
تَ ْ
جل ِ ُس
تَ ْ

ضمه
فتحه
کسره

اُخ ُْر ْج
اِعْل َْم
اِجْل ِ ْس

تَکْـتُ ُب
تَ ْذه َ ُب

تَغْفـِ ُر

ضمه
فتحه

کسره

ب
اُ ْکتُ ْ
ِ
ب
ا ْذه َ ْ
اِ ْغ ِف ْر

مرور قواعد عربی 1
امر به الم :مخصوص شش صیغهی غایب و دو صیغهی متکلّم است.
روش ساخت فعل امر به الم:
 -1افزودن «لِـ» به ابتدای فعل مضارع.

 -2ساکن نمودن آخر فعل و یا حذف «نون» به جز «نون» صیغهی جمع مؤنّث؛ مانند:
بان
ي َ ْذهَبْ َن
ل ِ َي ْذهَبا
ي َ ْذه َ ُب
ل ِ َي ْذهَبْ َن
ب	ي َ ْذه َ ِ
ل ِ َي ْذه َ ْ

فعل نهی

بر بازداشتن از انجام کار یا پدید آمدن حالتی داللت میکند و فقط از فعل
ب
مضارع ساخته میشود؛ مانند :ال تَ ْذه َ ْ

نرو

روش ساخت فعل نهی

 -1آوردن «ال» بر سر فعل مضارع  -2سا کن نمودن آخر فعل و یا حذف «نون»
به جز «نون» صیغهی جمع مؤنّث؛ مانند:
تَ ْذه َ ُب (میروی)
ون (میروید)
تَ ْذهَبُ َ
تَ ْذهَبْ َن (میروید)

نهی
نهی
نهی

ب (نرو)
ال تَ ْذه َ ْ
ال تَ ْذهَبُوا (نروید)
ال تَ ْذهَبْ َن (نروید)

فعل نفی
بر انجام نگرفتن کاری یا پدید نیامدن حالتی داللت میکند .از ماضی و مضارع
ساخته میشود؛ مانند:
ب
ما َذه َ َ

نرفت		

ال ی َ ْذه َ ُب

نمیرود

جدول انواع فعل
صیغه

فعل
ماضی

فعل
مضارع

للغائب

ب
َذه َ َ

ي َ ْذه َ ُب

للغائبین
ِ

َذهَبا

بان ال ي َ ْذهَبا
بان ال ي َ ْذه َ ِ
ي َ ْذه َ ِ

للغائبین
َ

َذهَبُوا

ون ال ي َ ْذهَبُوا
ي َ ْذهَبُ َ
ون ال ي َ ْذهَبُ َ

للغائبة

ت
َذهَبَ ْ

تَ ْذه َ ُب

تین
للغائبَ ِ

َذهَبَتا

بان
بان ال تَ ْذهَبا َستَ ْذه َ ِ
بان ال تَ ْذه َ ِ
تَ ْذه َ ِ

للغائبات

َذهَبْ َن

ي َ ْذهَبْ َن

ال ي َ ْذهَبْ َن ال ي َ ْذهَبْ َن

للمخاط َب

ت
َذهَبْ َ

تَ ْذه َ ُب

ب
ال تَ ْذه َ ُب ال تَ ْذه َ ْ

للمخاطبیْ ِن

َذهَبْتُما

بان ال تَ ْذهَبا
بان ال تَ ْذه َ ِ
تَ ْذه َ ِ

للمخاطبین
َ

َذهَبْتُم

ون
ون ال تَ ْذهَبُوا َستَ ْذهَبُ َ
ون ال تَ ْذهَبُ َ
تَ ْذهَبُ َ

ین
للمخاطبَتَ ِ

َذهَبْتُما

بان
بان ال تَ ْذهَبا َستَ ْذه َ ِ
بان ال تَ ْذه َ ِ
تَ ْذه َ ِ

للمخاطبات

َذهَبْتُ َّن

تَ ْذهَبْ َن

ال تَ ْذهَبْ َن ال تَ ْذهَبْ َن َستَ ْذهَبْ َن

للمتکلّم وحده

ت
َذهَبْ ُ

أ ْذه َ ُب

ب
ال أ ْذه َ ُب ال أ ْذه َ ْ

َسأ ْذه َ ُب

للمتکلّم معالغیر

َذهَبْنا

ن َ ْذه َ ُب

ب َسنَ ْذه َ ُب
ال ن َ ْذه َ ُب ال ن َ ْذه َ ْ

نمیآورد و فقط معنی آن را منفی میکند.
اشتباه نکنید

فرق فعل نهی با فعل نفی در این است که فعل نهی مجزوم 1است و معنای
بازداشتن از کاری یا حالتی را دارد در حالی که فعل نفی مجزوم نمیباشد و فقط
معنای منفی میدهد؛ مانند:
تَ ْذه َ ُب (میروی)
تَ ْذه َ ُب (میروی)

نفی

نهی

ال تَ ْذه َ ُب (نمیروی)
ب (نرو)
ال تَ ْذه َ ْ

فعل مستقبل (آینده)
«س َ
وف» به ابتدای هر یک از چهارده صیغهی
«س» یا َ
فعلی است که با افزودن َ
فعل مضارع ساخته میشود؛ مانند:

ب[ :آن مرد] خواهد رفت.
َس َی ْذه َ ُ

«س و َس َ
وف» هیچ تغییری در حرکات فعل بهوجود نمیآورند و فقط معنای آن را
َ
به آینده اختصاص میدهند.

(ـ) دارد و حذف «نون»
(ـ) در فعلهایی که حرف آخرشان ُ
(ـ) به جای ُ
 -1مجزوم :یعنی قرار دادن ْ
از فعلهایی که آخرشان «نون» دارد بهجز «نون» دو صیغهی « 6و  »12که هرگز حذف نمیشود.

اِ ْذهَبُوا
اِذهَبي
اِ ْذهَبا
اِ ْذهَبْ َن

ِ
ب
ل ْذه َ ْ

ب
لِنَ ْذه َ ْ

فعلی است که صیغهی ّاول ماضی آن از سه حرف اصلی تشکیل شود؛ مانند:
ون» که صیغهی ّاول ماضی آنها به ترتیب عبارت است از:
« َذهَبْ ُ
ت ،یَخ ُْر ُج ،ی َ ْ
جل ِ ُس َ

مجرد از مزید ،صیغهی ّاول ماضی آنها است؛ بدین
مال ک تشخیص فعلهای ثالثی ّ
مجرد یا مزید بودن یک فعل باید صیغهی ّاول ماضی آن
صورت که برای تشخیص ّ

ون»
مجرد و یا مزید است؛ مثال ً با دیدن «ی َ ْذهَبُ َ
را پیدا کنیم و سپس حکم کنیم که ّ

نگوییم که چون از شش حرف تشکیل شده پس ثالثی مزید است؛ زیرا صیغهی

مجرد است
ّاول ماضی آن « َذه َ َ
ب» است که از سه حرف تشکیل شدهاست و ثالثی ّ

ثالثی مزید

فعلی است که صیغهی ّاول ماضی آن بیش از سه حرف دارد؛ مانند« :أَ ْر َسل ْنا،
بان ،هاجَ ُروا ،جاه َ ُدوا» که صیغهی ّاول ماضی آنها به ترتیب عبارت است از:
تُک َِّذ ِ
«أر َس َل ،ک ََّذ َب ،هاجَ َر و جاه َ َد».
ْ

ثالثی مزید هشت باب دارد.
 -1باب «إفعال»

ماضی این باب
مضارع این باب
امر این باب

بان[ :آن دو مرد] خواهند رفت.
َسوف ی َ ْذه َ ِ

لِتَ ْذهَبا

مجرد
ثالثی
ّ

ب
ما َ +ذه َ َ
برای ساختن فعل نفی مضارع« ،ال» را بر سر فعل مضارع میآوریم؛ مانند:
همانطور که مشاهده کردید فعل نفی هیچ تغییری در حرکات فعلها به وجود

ب
لِتَ ْذه َ ْ

َس َي ْذهَبْ َن ل ِ َي ْذهَبْ َن
ِ
ب
َستَ ْذه َ ُب ا ْذه َ ْ
بان اِ ْذهَبا
َستَ ْذه َ ِ

للمخاطبة

دقت کنید

ال  +ی َ ْذه َ ُب

ب َستَ ْذه َ ُب
ال تَ ْذه َ ُب ال تَ ْذه َ ْ

َذهَبْ ِ
ت

برای ساختن فعل نفی ماضی« ،ما» را بر سر فعل ماضی میآوریم؛ مانند:

ال ی َ ْذه َ ُب (نمیرود)

ب
ال ي َ ْذه َ ُب ال ي َ ْذه َ ْ

ب
َس َي ْذه َ ُب ل ِ َي ْذه َ ْ
بان ل ِ َي ْذهَبا
َس َي ْذه َ ِ
ون ل ِ َي ْذهَبُوا
َس َي ْذهَبُ َ

بين
ِين ال تَ ْذهَبي َستَذه َ َ
تَ ْذهَب َ
ِين ال تَ ْذهَب َ

ب ،خ ََر َج ،جَل ََس»
« َذه َ َ

ب (نرفت)
ما َذه َ َ

فعل
نفی

فعل
نهی

مستقبل

فعل
امر

مصدر این باب
2

بر وزن
بر وزن
بر وزن
بر وزن

«أَف َْع َل» است؛ مانند :أَ ک َْر َم ،أَظ ْ َه َر
«ی ُ ْف ِع ُل» است؛ مانند :ی ُ ْکر ُِم ،یُظ ْ ِه ُر
«أَفْ ِع ْل» است؛ مانند :أَ ْکر ِْم ،أَظ ْ ِه ْر
«إفعال» است؛ مانند :إ کرام ،إظهار

 -2مصدر :کلمهای است که به معنی واقع شدن کار یا پدیدار شدن صفت و حالتی باشد ،بدون
مجردند و یا مزید ،مصدرهای
داللت بر زمان؛ مانند :رفتن ،گفتن و خواستن .مصدرهای عربی یا ّ
مجرد قاعدهی ک ّلی ندارند و «سماعی» هستند؛ یعنی شناختن آنها بسته به شنیدن
ثالثی ّ
دارد و وزنهایش بسیار است مانندَ :ذهاب ،ذِکر ،ضَ ْرب و  ...ا ّما مصدرهای ثالثی مزید «قیاسی»
معینی دارد مانند :إ کرام ،ا ِکتساب ،تعلیم و ...
هستند یعنی هر باب مصدر ّ

11

مرور قواعد عربی 1
راه حلّی برای تشخیص این دو از همدیگر:

دقت کنید

همزهی باب «إفعال» در فعل امر ،همیشه فتحه دارد؛ مانند:
تُ ْکر ُِم

امر

أَ ْکر ِْم 		

 -2باب «تفعیل»

ماضی این باب
مضارع این باب
امر این باب
مصدر این باب

بر وزن

بر وزن
بر وزن
بر وزن

«مفاعلة»
 -3باب ُ

ماضی این باب

مضارع این باب
امر این باب
مصدر این باب

بر وزن
بر وزن

ماضی این باب
مضارع این باب
امر این باب
مصدر این باب

«فَع ََّل» است؛ مانند :ب َ َّل َغَ ،ع َّل َم
«ی ُ َفع ُِّل» است؛ مانند :یُبَ ِّل ُغ ،ی ُ َع ِّل ُم
«فَع ِّْل» است؛ مانند :ب َ ِّل ْغَ ،ع ِّل ْم
«تفعیل» است؛ مانند :تَبليغ ،تَعليم

«فا َع َل» است؛ مانند :جا َد َل ،داف ََع
«یُفا ِع ُل» است؛ مانند :یُجا ِد ُل ،یُدا ِف ُع

بر وزن

«فا ِع ْل» است؛ مانند :جا ِد ْل ،دا ِف ْع
«مفا َعلَة» است؛ مانندُ :مجا َدلَةُ ،مداف ََعة
ُ

بر وزن

«تَ َفع ََّل» است؛ مانند :تَ َع َّل َم ،تَق ََّد َم
«یَتَ َفع َُّل» است؛ مانند :یَتَ َع َّل ُم ،یَتَق ََّد ُم
«تَ َفع َّْل» است؛ مانند :تَ َع َّل ْم ،تَق ََّد ْم
«تَ َفعُّل» است؛ مانند :تَ َع ُّلم ،تَق َُّدم

بر وزن

ب ،تَصا َد َف
«تفا َع َل» است؛ مانند :تَکاتَ َ

بر وزن

ب ،تَصا َد ْف
«تَفا َع ْل» است؛ مانند :تَکاتَ ْ

بر وزن

مصدر این باب ،گاهی نیز
 -4باب «تفعُّل»

تُحْ ِس ُن

امر

أَحْ ِس ْن

بر وزن

« ِفعال» است؛ مانندِ :جدالِ ،دفاع

مضارع این باب
امر این باب
مصدر این باب

بر وزن
بر وزن
بر وزن

بر وزن

«یَتَفا َع ُل» است؛ مانند :یَتَکاتَ ُب ،یَتَصا َد ُف

بر وزن

«تَفا ُعل» است؛ مانند :تَکاتُب ،تَصا ُدف

 -6باب ِ
«افتعال»

ماضی این باب
مضارع این باب
امر این باب
مصدر این باب

بر وزن
بر وزن
بر وزن
بر وزن

 -7باب ِ
«انفعال»

ماضی این باب
مضارع این باب
امر این باب

در باب «اِن ِفعال» ،حرفهای ّاول و دومِ ّاولین صیغهی ماضی زائدند .پس مال ک
تشخیصّ ،اولین صیغهی ماضی است؛ اینک مثالی ،برای هر یک از دو باب:
مانند« :اِ کتِساب»

باب «اِفتِعال»

اولین صیغه

ِ
ب»
«ا کتَ َس َ

که حرفهای ّاول و سوم آن یعنی «ا» و «ت» زائدند و حروف «ک س ب» اصلیاند.
مانند« :اِن ِقالب»

باب «اِن ِفعال»

اولین صیغه

«اِن ْ َقل ََب»

که حرفهای ّاول و دوم آن یعنی «ا» و «ن» زائدند و حروف «ق ل ب» اصلیاند.
 -8باب «استفعال»:

ماضی این باب

بر وزن

مضارع این باب

بر وزن

امر این باب

بر وزن

مصدر این باب

بر وزن

«اِ ْستَف َْع َل» است؛ مانند :اِ ْستَ ْغف ََر ،اِ ْستَحْک ََم
«ی َ ْستَ ْف ِع ُل» است؛ مانند :ی َ ْستَ ْغ ِف ُر ،ی َ ْستَحْکِ ُم

«اِ ْستَف ِع ْل» است؛ مانند :اِ ْستَ ْغ ِف ْر ،اِ ْستَحْکِ ْم
«اِ ْستِفْعال» است؛ مانند :اِ ْست ِ ْغفار ،اِ ْستِحْکام

اسم
اسم ،کلمهای است که معنای مستقل دارد و وابسته به زمانهای سهگانه نیست؛

 -5باب «تَفا ُعل»

ماضی این باب

در باب «اِفتِعال» ،حرفهای ّاول و سومِ ّاولین صیغهی ماضی ،زائد هستند ولی

بر وزن
بر وزن
بر وزن
بر وزن

مانند :الکتاب ،المدرسة ،القلم و ...
عالمتهای شناخت اسم

الم ِّ
علم ،الکِتاب ،القلم و ...
 -1هر کلمهای که «ال» داشته باشد؛ مانندُ :
 -2هر کلمهای که تنوین (ـــٍــ) داشته باشد؛ مانندِّ :
معل ٌم ،کتاباً ،قَلَمٍ و ...
ً ٌ
 -3هر کلمهای که مضاف (اضافه شده) باشد؛ مانندُ :م ِّ
ِ
المدرسة ،کتابـــه و ...
علم
 -4هر کلمهای کهآخر آن تاء مربوطه «ة» باشد؛ مانند :مدرسة ،تلميذة و ...
ِ
المدرسة،
 -5هر کلمهای که پس از حروف جر ( ِمن ،إلی و  )...بیاید؛ مانندِ :من
ِ
البيت و ...
إلی

ا گر اسمی به اسم دیگری اضافه شود ،بهاسم ّاول مضاف و بهاسم دوم ،مضافالیه
میگوییم؛ مانندِّ :
ِ
المدرسة
معل ُم
مضاف

«اِفْتَ َع َل» است؛

«ی َ ْفتَ ِع ُل» است؛
«اِفْتَ ِع ْل» است؛

«اِفْتِعال» است؛
«اِنْف ََع َل» است؛

«یَنْ َف ِع ُل» است؛
«اِن ْ َف ِع ْل» است؛

«اِن ْ ِفعال» است؛

ِ
ِ
َب
مانند :انْتَق ََم ،انْتَخ َ
مانند :یَنْتَ ِق ُم ،یَنْتَ ِخ ُب
ِ
ِ
ب
مانند :انْتَ ِق ْم ،انْتَ ِخ ْ
مانند :اِنْتِقام ،اِنْتِخاب
مانند :اِن ْ َص َر َف ،اِن ْ َقل ََب
مانند:یَنْ َصر ُِف ،یَنْ َقل ِ ُب
ِ
ِ
ب
مانند :ان ْ َصر ِْف ،ان ْ َقل ِ ْ
مانند :اِ ِ
نصراف ،اِن ِقالب

مضافالیه

اسم از نظر عدد (تعداد)
مث ّنی

مفرد

جمع

 -1مفرد :اسمیاست که بر یک شخص یا یک چیز داللت میکند؛ مانند:
الرجل ،المدرسة ،البقرة و ...
اهلل ،اإلنسانّ ،
 -2مثنّی (تثنية) :اسمی است که بر دو شخص یا دو چیز داللت میکند و
«دو» عالمت دارد:
ان»
«ـ ِ
الفَ -
«ـیْ ِن»
بَ -

ِّ
لمیذتان و ...
متان ،الت ِّـ
الر ُج َل ِن،
ِ
المعل ِ
مان ،الت ِّـلمیذ ِ
الم َع ِّل ِ
َانَّ ،
ُ

ِّ
المعلمتَیْ ِن ،الت ِّـلمیذتَیْ ِن و ...
الر ُجلَیْ ِن،
الم َع ِّل َم ِ
ین ،الت ِّـلمیذَی ْ ِنَّ ،
ُ

مصدر این باب
مصادر باب «اِن ِفعال» و «اِفتِعال» شبیه هم هستند به همین علّت ،گاه در تشخیص

 -3جمع :اسمی است که بر بیش از دو شخص یا دو چیز داللت میکند و دو

آنها دچار اشتباه میشویم.

مکسر
نوع است -1 :جمع سالم  -2جمع ّ
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جمع سالم دو نوع است.
جمع مذ ّکر سالم

ِّ
المعلمة ،البقرةَّ ،
الدجاجة و ...
فاطمة،

مانند
جمع مؤنّث سالم

«ـ ْو َن یا ـِیْ َن» به آخر اسم مفرد
جمع مذکّر سالم :این جمع با اضافه شدن ُ
مذکّر پدید میآید؛ مانند :المعلّم
ين
الم َع ِّل ُم َ
الم َع ِّل ِم َ
ون ـ ُ
ُ
جمع مؤن ّث سالم :برای جمع بستن اسمها یا صفتهای مؤنّث از این جمع
استفاده میکنیم؛ به اینصورت که «ة» را از آخر اسم مفرد مؤنّث حذف میکنیم
و به جای «ة»« ،ات» را قرار میدهیم؛ مانند:
ال ِّتل ْميذة
الم َع ِّلمات
الم َع ِّل َمة
ُ
ُ

مؤن ّث مجازی :اسمیاست که بر جنس ماده داللت نمیکند ّاما قواعد اسم مؤنّث
الشمس ،المنضدة ،المدرسةَّ ،
الشجرة و ...
در مورد آن به کار میرود؛ مانند
ّ
مال ک مذکّر و یا مؤنّث بودن کلمات ،صورت مفرد کلمه است و کلماتی مانند:
« ُفقَهاءُ ،وکَالء ،أ ِط ّباء »که به ترتیب جمع «فَقيهَ ،وکيل و ط َبيب» میباشند ،مذ ّکرند.
خالصهی اسم از نظر عدد و جنس

ال ِّتل ْميذات
»َ

«مک ََّسر» در لغت به معنی «شکسته شده» است ،یعنی شکل مفرد
جمع
مکسرُ :
ّ
خاصی در ساختن آن وجود ندارد
کلمه تغییر میکند و در هم میشکند و قاعدهی ّ
و به عبارت دیگر سماعی است (یعنی هر چه که آن را شنیدهایم)؛ مانند:
مکسر
جمع ّ

ال ِّتلميذ

ال َّتالميذ

الر ُجل
َّ

مکسر
جمع ّ

الرجال
ِّ

العزيز

مکسر
جمع ّ

األ ِع ّزاء

الم ْس ِجد
َ

مکسر
جمع ّ

الم ْد َر َسة
َ
الکِتاب
البَخيل

الم ِ
ساجد
َ

ال ِمصباح

مکسر
جمع ّ

المدا ِرس
َ

مکسر
جمع ّ

ال ُکتُب

مکسر
جمع ّ

البُخَالء

مکسر
جمع ّ

َ

المصابيح
َ

اسم از نظر جنس
مذ ّکر

مؤنّث

محمد ،محمود،
 )1مذکّر :اسمی است که بر جنس «نر» داللت دارد؛ مانند:
ّ
الديك.
ال َّثورّ ،
جة ،فا ِطمة،
 )2مؤن ّث :اسمیاست که بر جنس «ماده» داللت دارد؛ مانند :خدي َ
البقرةَّ ،
الدجاجة.

 )1تاء مربوطه (ة)؛ مانند

فاطمة ،المدرسةَّ ،
الشجرة.

 )2الف ممدوده (اء)؛ مانند

َزهراءَ ،صحراءَ ،زرقاء.

(ی  ،ا)؛ مانند
 )3الف مقصوره ٰ

ِمن

غیر عامل

حروف عامل :حروفی هستند که در اعراب (حرکت آخر) کلمهی پس از خود
مجازی

مذکّر حقیقی :اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر داللت میکند،
الديك و ...
محمد ،علي ،حسن ،ال ّثورّ ،
ّ

مذکّر مجازی :اسمی است که بر جنس نر داللت نمیکند ّاما قواعد اسم مذکّر
در مورد آن به کار میرود؛ مانند

إلی

عامِل

غریُ ،دنيا.
ُبریُ ،ص ٰ
ک ٰ

		
حقیقی

از

به ،به سوی

َعلَی

بر ،بر روی

انواع حروف

انواع اسم مذ ّکر

الدفتر و ...
ال َقلَم ،الباب ،الکتابّ ،

انواع اسم مؤن ّث
حقیقی

کلماتی هستند که به خودیِ خود مفهوم مستقل و کاملی ندارند ،به عبارت دیگر
هر کلمهای که نهاسم باشد و نه فعل ،حرف محسوب میشود؛ مانند:

عالمتهای اسم مؤن ّث:

مانند

حروف

مجازی

مؤن ّث حقیقی :اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان ماده داللت میکند؛

تأثیر میگذارند و آن را تغییر میدهند؛ مانند:
در َس ُة
ِم ْن َ +
الم َ

در َس ِة
ِمن َ
الم َ

الی (نهی)  +تَ ْذه َ ُب

ب
ال تَ ْذه َ ْ

إلی  +المدرس ُة

ِ
المدرسة
إلی

حروف غیر عامل :حروفی هستند که در اعراب کلمهی پس از خود تأثیر نمیگذارند
و آن را تغییر نمیدهند؛ مانند:
در َس ُة
«اَل» َ +م َ

در َس ُة
َ
الم َ

الی (نفی)  +ی َ ْذه َ ُب

ال ی َ ْذه َ ُب

«سـ»  +أَ ْذه َ ُب
َ

َس َأ ْذه َ ُب
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ِ
ِ
(جاره) ،به حروفی مانند
به حروفی مانند «من ،إلیَ ،علی ،في ،لـ  ،ب ِـ» حروف جر ّ

«أن ،لَن ،کَي» حروف
«و ،فَـ  ،ث َُّم» حروف عطف (عاطفه) و به حروفی مانند ْ
نصب (ناصبه) میگوییم.

اسم زمان و مکان :اسمهایی هستند که بر زمان و یا مکان وقوع فعل داللت

«م ْف ِعل» میآیند؛ مانند:
«مف َْعل» و َ
میکنند؛ و بر دو وزن َ

َم ْف ِعلَ :م ْس ِجدَ ،م ْشرِقَ ،مغْرِب

َمف َْعلَ :م ْکتَبَ ،م ْعبَدَ ،مطْلَع

مشبهه :اسمیاست که بر صفتی ثابت یا نسبتاً پایدار داللت میکند و معادل
صفت ّ

جامد و مشتق
جامد :بهاسمیکهاز کلمهی دیگری گرفته نشده باشد «جامد» گفته میشود؛
مانند« :ال َقلَم ،الباب ،البَحر و »...

مشتق :بهاسمیکهاز کلمهی دیگری گرفته شده باشد «مشتق» گفته میشود؛

صفت مطلق یا صفت سادهی فارسی است.

خاصی میآیند که عبارتند از:
مشبهه در عربی بر وزنهای ّ
صفتهای ّ
ِ
ِ
ـي
فَ ِعیل
		
َس ْهلَ ،ص ْعب
ف َْعل
ـيَ ،ول ّ
شَ رِیفَ ،کرِیمَ ،عل ّ
َعط ْشان ،جَ ْوعان
ف َْعالن
		
فَرِح ،خ َِشن
فَ ِعل

مانند« :عاب ِد و َمعبُود» کهاز « َعبَ َد» گرفته شدهاند.

اسم مبالغه (صیغهی مبالغه) :اسمی است که بر کثرت و زیادی صفتی داللت

 )1اسم فاعل

دارد؛ بهعبارت دیگر بر بسیار کنندهی کار یا بسیار دارندهی حالتی داللت میکند

 )2اسم مفعول

و بر وزنهای «ف َّعال»« ،ف َّعالَة» و «ف َُعول» میآید؛ مانند:

 )3اسم زمان

ّرزاق

اسمهای مشتق  )4اسم مکان

بسیار روزی دهنده

 )6اسم مبالغه (صیغهی مبالغه)
 )7اسم تفضیل
اسم فاعل :اسمی است که بر انجام دهندهی کار داللت دارد و معادل صفت
فاعلی یا اسم فاعل فارسی است؛ مانند :کاتِب ؛ ُم َع ِّلم
نویسنده

اسم فاعل به دو نوع تقسیم میشود:

		
بسیار دانا

اسم تفضیل :اسمی است که بیانگر کمتر یا زیادتر بودن صفتی در فردی یا چیزی
َ
ُعلی» میآید؛ مانند:
نسبت به دیگری است و مذکّر آن بر وزن «أف َْعل» و مؤنّثش بر وزن «ف ٰ

مشبهه
 )5صفت ّ

بزرگتر ،بزرگترین
ری
أَ کْبَر ،کُبْ ٰ
نیکوتر ،نیکوترین
نی
أَحْ َسنُ ،
ح ْس ٰ
 )1اسم فاعل:

مجرد :عالِم ،کاتِب
ّ )1
جتَ ِهد
 )2مزیدُ :م َع ِّلمُ ،م ْ

 )2اسم مفعول:

نصورَ ،مح ُزون
مجردَ :م ُ
ّ )1

3و )4اسم زمان
انواع مشتق
و مکان:

َ )1مف َْعلَ :م ْکتَبَ ،مق َْصد
َ )2م ْف ِعلَ :م ْس ِجدَ ،م ْشرِق

تعلیم دهنده

عالِم

مجرد :بر وزن «فا ِعل» میآید؛ مانندَ :عل ِ َم
اسم فاعل ّ
اسم فاعل مزید :از فعلهای ثالثی مزید ساخته میشود.

کاتِب

ب
َکتَ َ

روش ساخت اسم فاعل مزید:

 -1صیغهی مضارع فعل ثالثی مزید را در نظر میگیریم.
 -3حرکت عینالفعل (یک حرف مانده بهآخر) را مکسور میکنیم؛ مانند:
ُمتَجاوِز
جاو ُز
تَ َع َّل َم
يَتَ َع َّل ُم
جاو َز
ُمتَ َع ِّلم
یَتَ َ
تَ َ
اسم مفعول :اسمیاست که بر «انجام شدن» یا «واقع شدن» داللت میکند و
معادل صفت مفعولی یا اسم مفعول فارسی است؛ مانندَ :م ْکتُوب ؛ َم ْقتُول
نوشته شده

		کشته شده

 )6اسم مبالغه:

ف َّعال ،ف َّعالة ،ف َُعول

 )7اسم تفضیل:

 )1مذکّر :أف َْعل

ضمیر

انواع ضمایر
منفصل

اسم مفعول مزید :از فعلهای ثالثی مزید ساخته میشود.
روش ساخت اسم مفعول مزید:

 -1صیغهی مضارع فعل ثالثی مزید را در نظر میگیریم.
 -3حرکت عینالفعل (یک حرف مانده به آخر) را مفتوح میکنیم؛ مانند:
اِنْتَظَ َر	يَنْتَ ِظ ُر
ُمنْتَظَر
اِ ْستَخ َْر َج	ي َ ْستَ ْخر ُِج
ُم ْستَخ َْر ج
اِ ْستَخ َْد َم	ي َ ْستَ ْخ ِد ُم
ُم ْستَخ َْدم
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لی
 )2مؤنّث :ف ُْع ٰ

أ کْبَر
ری
کُبْ ٰ

مجدد آن جلوگیری میکند.
کلمهای است که جانشین اسم میشود و از تکرار ّ

اسم مفعول
«مف ُْعول» میآید؛ مانندَ :م ْکتُوبَ ،م ْض ُروبَ ،م ْقتُول
مجرد :بر وزن َ
ّ

(مـ) قرار میدهیم.
 -2به جای حرف مضارعه (یـ) ،میم مضموم ُ

 )2مزیدُ :منْتَظَرَ ،م ْکتَ َشف

مشبهه :ف َْعل ،فَ ِعل ،فَ ِعیل ،ف َْعالن
 )5صفت ّ

(مـ) قرار میدهیم.
 -2به جای حرف مضارعه (یـ) ،میم مضموم ُ

اسم مفعول به دو نوع تقسیم میشود:

ّ
		
عل َمة

صبور

بسیار شکیبا

متّصل

ضمایر منفصل :ضمایری هستند که قبل از کلمه و به صورت جدا از آن میآیند
و دو نوعاند:
ضمایر منفصل
مرفوعی

منصوبی

أنت ،أنتما،
هنَ ،
ضمایر منفصل مرفوعی ،عبارتند از« :هُو ،هما ،هم ،هي ،هماّ ،
أنتمِ ،
أنت ،أنتماَّ ،
حن» ضمایر منفصل مرفوعی با اسم یا فعلی که پس
أنتن ،أنا ،ن َ ُ

از آنها میآیند مطابقت میکنند؛ مانند:
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هو

هم

عالمون
َ

هُما

عالمان
ِ

نون وقایه چیست؟ ا گر ضمیر «ي» متکلّم وحده بخواهد به فعل م ّتصل شود

جمع

مث ّنی

مث ّنی

«ن» (نون وقایه) میان فعل و ضمیر میآید؛ مانند:

بون
ی َ ْذه َ َ

أنتم

تَذهبون

مفرد

عالم
ٌ
مفرد

جمع

ه ُ َو

ی َ ْذه َ ُب

هُم

للغائب

للغائب

للغائبین
َ

للغائبین
َ

أنتن
ّ

ْهبن
تَذ َ

أنا

أذهب
ُ

للمخاطبین
للمخاطبین
َ
َ
نَحن

ذهب
نَ ُ

للمخاطبات للمخاطبات للمتکلّم وحده للمتکلّم وحده للمتکلّممعالغیر للمتکلّممعالغیر

اهن ،إیّاك،
ضمایر منفصل منصوبی ،عبارتند از« :إیّاه ،إیّاهما ،إیّاهم ،إیّاها ،إیّاهما ،إیّ ّ
إیّاکما ،إیّاکم ،إیّا ِ
اکن ،إیّاي ،إیّانا» این ضمایر همیشه نقش مفعولبه دارند.
ك ،إیّاکما ،إیّ ّ
ضمایر م ّتصل :ضمایری هستند که چسبیده به کلمه و پس از آن میآیند و دو نوعاند:
ضمایر متّصل
منصوبی

ضمایر م ّتصل مرفوعی :ضمایری هستند که به فعلهای ماضی ،مضارع و امر
م ّتصل میشوند و عبارتند از:
صیغه

ماضی

مضارع

للغائب

ب
َذه َ َ
َذهَبا

ي َ ْذه َ ُب
بان
ي َ ْذه َ ِ

ب
ل ِ َی ْذه َ ْ
ل ِ َی ْذهَبا

للغائبة
ین
للغائبتَ ِ
للمخاطب
ین
للمخاطبَ ِ
ِین
للمخاطب َ
للمخاطبة

ت
َذهَبْ َ
َذهَبْتُما
َذهَبْتُ ْم
َذهَبْ ِ
ت

ین
للمخاطبتَ ِ

َذهَبْتُما

للمتکلّم وحده

ت
َذهَبْ ُ
َذهَبْنا

للمخاطبات
للمتکلّم معالغیر

َذهَبْتُ َّن

ي َ ْذهَبُ ْو َن
تَ ْذه َ ُب
بان
تَ ْذه َ ِ
ی َ ْذهَبْ َن
تَ ْذه َ ُب

بان
تَ ْذه َ ِ
تَ ْذهَبُ ْو َن

تَ ْذهَبِيْ َن
بان
تَ ْذه َ ِ
تَ ْذهَبْ َن
أَ ْذه َ ُب
ن َ ْذه َ ُب

ل ِ َی ْذهَبُوا

ب
لِتَ ْذه َ ْ
لِتَ ْذهَبا

ل ِ َی ْذهَبْ َن
ِ
ب
ا ْذه َ ْ
اِ ْذهَبا
اِ ْذهَبُ ْوا
اِ ْذهَبِي
اِ ْذهَبا

اِ ْذهَبْ َن
ب
أل ْذه َ ْ

ب
لِنَذه َ ْ

ضمایر م ّتصل منصوبی و مجروری :که عبارتند از «ـه ،ـهما ،ـهم ،ـها ،ـهما،
ـك ،ـکُما ،ـکُمِ ،
ـك ،ـکُماَّ ،
َّ
ـکن ،ـي ،ـنا»
ـهنَ ،
 )1هم به فعل م ّتصل میشوند که در اینصورت مفعولبه
ضمایر م ّتصل
منصوبی و مجروری

فعل الزم :فعلی است که معنای آن با فاعل کامل شود و نیازی به مفعول نداشته
ب التلمیذُ :دانش آموز رفت.
باشد؛ مانندَ :ذه َ َ
راه تشخیص فعل الزم

هر فعلی که به سؤال «چه کسی را؟» یا «چه چیزی را؟» پاسخ ندهد الزم است؛
مانند :مات

ُمرد (چه کسی را ُمرد؟ چه چیزی را ُمرد؟)

فعل
متعدی :فعلی است که عالوه بر فاعل به مفعول نیز نیاز دارد؛ مانند:
ّ
الوالد ِّ
الط َ
فل :پدر ،کودک را زد.
َض َر َب
ُ

و ّ
محل ً منصوبند؛ مانندَ :ض َربَـه ،یَضرب ُ ُهـم
 )2هم بهاسم م ّتصل میشوند که در اینصورت مضافالیه
و ّ
محل ً مجرورند؛ مانند :کتابـه ،قَلمـي
 )3هم به حروف جر م ّتصل میشوند که در اینصورت
ّ
جرند؛ مانند :ب ِـهَ ،علَینا ،لَنا
محل ً مجرور به حرف ّ

ّ
اعراب ضمیر همیشه «محلّی» است به همین علّت از اصطالح
«محل ً منصوب»
ّ
و
«محل ً مجرور» استفاده میکنیم.

متعدی :هر فعلی که به سؤال «چه کسی را؟» یا «چه چیزی
راه تشخیص فعل
ّ
زد( .چه کسی را زد؟)

متعدی است؛ مانندَ :ض َر َب
را؟» پاسخ دهد،
ّ
متعدی است.
چون به سؤال «چه کسی را؟» پاسخ میدهد
ّ

فاعل

ِّ
المعل ُم (معلّم آمد).
جاء
اسمی مرفوع است که کنندهی کار میباشد؛ مانندَ :
فاعل و مرفوع

ِّ
جحت المعلّم ُة
ب
المعل ُم ؛ ن َ َ
َذه َ َ

 )1اسم ظاهر
انواع فاعل

للغائبات

َذهَبَتا
َذهَبْ َن

متعدی
فعل الزم و
ّ

فاعل مفعول

امر

َذهَبُوا
ت
َذهَبَ ْ

أ ن ْ َق َذ  +ي

چون به سؤال «چه کسی را؟» یا «چه چیزی را؟» پاسخ نمیدهد الزم است.

مرفوعی

ین
للغائبَ ِ
للغائبین
َ

َض َر َب  +ي

َض َربَنِي

مرا زد

أَن َق َذنِـي

مرا نجات داد

 )2ضمیر بارز

جحوا
المعل ِ
ّمون ن َ َ
ّمان َذهَبا ؛ المعل َ

 )3ضمیر مستتر

ب»)
ب («ه ُ َو» مستتر در « َذه َ َ
المعل ُّم َذه َ َ

ت»)
ح ْ
ج ْ
حت («هي» مستتر در «ن َ َ
المعلّم ُة ن َ َ
ج َ
ب المعل ُّم
ا گر جمله با فعل آغاز شود به آن «جملهی فعلیه» میگوییم؛ مانندَ :ذه َ َ
فعل در ابتدای جمله حتماً به صورت مفرد میآید ّاما از نظر جنس (مذکّر و مؤنّث)

با فاعل پس از خود مطابقت میکند؛ مانند:
ب
َذه َ َ

ِّ
المعل ُم

ب
َذه َ َ

مون
الم َع ِّل َ
ُ

فعل (مفرد مذکّر)

فاعل (مفرد مذکّر)

فعل (مفرد مذکّر)

فاعل (جمع مذکّر)

َذهَبَت

ِّ
المعلم ُة

َذهَبَت

مات
المع ّل ُ

فعل (مفرد مؤنّث)

فاعل (مفرد مؤنّث)

فعل (مفرد مؤنّث)

فاعل (جمع مؤنّث)

مفعولبه
اسمی منصوب است که عمل فاعل روی آن صورت میگیرد و در واقع کار جمله
متعدی باشد؛ مانند:
روی آن واقع میشود و در جملهای میآید که فعلِ جمله،
ّ
رأَ
ت
يـــــــــــــــــــــــ ُ
َ
ْ
متعدی
فعل
ّ

الولد
ُ

فاعل

شرب
َ

متعدی
فعل
ّ

ِّ
المعل َم

مفعولبه و منصوب

اي
ّ
الش َ

مفعولبه و منصوب

15

مرور قواعد عربی 1
انواع مفعول به

خبر جمله (فعل) از لحاظ جنس و عدد (صیغه) با مبتدا مطابقت کامل دارد .اگر

اسم ظاهر

مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی و خبر ،جملهی فعلیه باشد ،باید صیغهی فعل (خبر)

ضمیر

ِّ
المعل َم
رأيت
ُ

ضمیر منفصل منصوبی

ضمیر متّصل منصوبی

اك ن َ ْعبُ ُد
إيّ َ

َض َربَــ ُه

متعدی و فاعل میآید به جز در دو مورد:
مفعولبه پس از فعل
ّ

 )1هرگاه مفعولبه ،به صورت ضمیر م ّتصل و فاعل ،به صورت اسم ظاهر باشد؛ مانند:

ِّ
شاه َ َد ُه
المعل ُم (معلّم او را مشاهده کرد ).کتَبَـــها ال ِّتلمي ُذ (دانشآموز آن را نوشت).
مفعولبه

مفعولبه

فاعل

فاعل

 )2هرگاه مفعولبه ،به صورت ضمیر منفصل منصوبی باشد؛ مانند:
اك
إيّ َ

مفعولبه

ن َ ْعبُ ُد

مفعولبه ،بهصورت ضمیر مستتر وجود ندارد.

أنا
مبتدا
للمتکلّم وحده

مبتدا

خبر
عال ِ ٌم

ال ِّتلمي ُذ

نشيطٌ

لم
ال ِع ُ

مفيد
ٌ

أنتم

المؤمن
ُ

مبتدا
مفرد مذکّر

صبور
ٌ

خبر
مفرد مذکّر

مبتدا
جمع مذکّر

خبر
للمخاطبات

حرف جر

اسم مجرور

خبر شبهجمله

جمله و شبهجمله نیز همانند ضمیر ،اعراب محلّی میگیرند.

اسم موصول
اسمی است که مانند پل ارتباطی قبل و بعد خود را به هم م ّتصل میکند.
موصولها به دو دسته تقسیم میشوند:
انواع موصول
موصول عام (مشترک)

همین علّت بهآن موصول خاص میگوییم.

شبه جمله
(جار و مجرور)

خبر
جمع مذکّر

خبر
للمخاطبین
َ

تذهبن
َ

موصول خاص :برای هر شخص یا هر شیء صیغهای مشخّ ص وجود دارد و به

خبر مفرد :این نوع خبر ،اسمی مرفوع است( .منظور از مفرد این نیست که بر
یک نفر داللت کند زیرا میتواند مث ّنی یا جمع باشد .منظورش این است که
جمله یا شبهجمله نیست)؛ مانند:
المؤمنون
َ

تذهبون
َ

َّ
أنتن

خبر
للمخاطب

مبتدا
للمخاطبات

موصول خاص

داشته باشد تا تکلیف مبتدا مشخّ ص شود؛ مانند مثالهایی که مشاهده کردید.
انواع خبر

صادقون
َ

خبر
للمتکلّم وحده

مبتدا
للمخاطبین
َ

موصول خاص

مبتدا حتماً به خبر نیاز دارد و بدون آن ناقص میباشد ،پس حتماً باید خبری وجود

جملهی فعلیه

أنت
َ

مبتدا
للمخاطب

مبتدا و مرفوع

مبتدا و خبر
ا گر جمله با اسم آغاز شود به آن «جملهی اسمیه» میگوییم که از ترکیب
«مبتدا  +خبر» تشکیل میشود.
مبتدا :اسمی مرفوع است که در ابتدای جملهی اسمیه میآید.
خبر :همانند مبتدا مرفوع است و در مورد آن توضیح میدهد و معنای جملهی
اسمیه را کامل میکند .به چند مثال از مبتدا و خبر تو ّجه کنید:

مفرد
(غیر جمله)

بت
َذه َ ُ

ذهب
تَ ُ

خبر شبهجمله :این نوع خبر به صورت جار و مجرور (حرف جر و اسم مجرور)
ِ
المدرسة
في
میآید؛ مانند :التلمی ُذ

فعل و فاعل آن ضمیر «نحن» مستتر

علي
ٌّ

با مبتدا مطابقت کامل داشته باشد؛ مانند:

المؤمنات
ُ
مبتدا
جمع مؤنّث

ات
صابر ٌ

خبر
جمع مؤنّث

مؤنث

مذ ّکر
مفرد

جمع

مفرد

جمع

َّالذي
کسیکه ،که

ین
َّال ِذ َ
کسانی که ،که

َّالتي
کسی که ،که

ّ
اللتي
کسانی که ،که

توسط اسم موصول به هم ارتباط
در موصول خاص شرط است :دو قسمتی که ّ

مییابند از لحاظ جنس و عدد کامال ً با یکدیگر مطابقت نمایند.

به مثالهایی در رابطه با مطابقت موصول خاص با دیگر اعضای جمله تو ّجه فرمایید:
ِ
ج ُح.
الص
الحات يَنْ َ
ُ
المؤمن الّذي ي َ ْع َم ُل ّ

ِ
ج ُح.
الص
الحات تَنْ َ
المؤمن ُة الّتي تَ ْع َم ُل ّ

ِ
ِ
المؤمنات ّ
جحْ َن.
الص
ون.
الص
ُ
الحاتيَنْ َ
الحاتيَنْ َ
ح َ
ج ُ
المؤمنونالّذي ْ َني َ ْع َمل َ
َ
اللتيي َ ْع َمل َْن ّ
ُون ّ

همانگونه که در مثالها مشاهده میکنید خبر از لحاظ جنس (مذکّر و مؤنّث)

موصول عام (مشترک) :به دو نوع تقسیم میشود و بهاین جهت نام موصول عام

و عدد (مفرد ،مث ّنی و جمع) با مبتدا مطابقت کامل دارد.

را بر آن نهادهایم که برای مذکّر و مؤنّث و مفرد و جمع به یک شکل به کار میرود:

خبر جملهی فعلیه :این نوع خبر ،فعل است و میتواند ماضی یا مضارع باشد؛ مانند:
الم ُّ
جد
ُ

جح
نَ َ

جد ُة
الم ّ
ُ

ت
ح ْ
نَج َ

المسلم
ُ

صدق
یَ ُ

مبتدا
مفرد مذکّر

خبر
مفرد مذکّر

مبتدا
مفرد مؤنّث

خبر
مفرد مؤنّث

مبتدا
مفرد مذکّر

خبر
مفرد مذکّر

المؤمن ُة

تصدق
ُ

ّمان
المعل ِ

ذهبا

ّمون
المعل َ

َذهَبوا

مبتدا
مفرد مؤنّث

خبر
مفرد مؤنّث

مبتدا
مث ّنای مذکّر

خبر
مث ّنای مذکّر

مبتدا
جمع مذکّر

خبر
جمع مذکّر
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«من :کسی که ،کسانی که»
 -1موصول عام برای عاقل (انسان) :لفظ آن َ
أصغر ِمنك :به کسی که از تو کوچکتر است احترام بگذار.
میباشد؛ مانند :اِحْتَر ِْم َمن هو
ُ
ی که ،چیزهایی
 -2موصول عام برای غیرعاقل (غیرانسان) :لفظ آن «ما :چیز 
السموات و ما في األرض»:
که و آنچه» میباشد؛ مانند« :له ما في ّ
آن اوست.
آنچه (چیزهایی که) در آسمانها و آنچه در زمین است از ِ

مطابقتی که در موصول خاص وجود دارد در موصول عام وجود ندارد؛ مثال ً به

مرور قواعد عربی 1

در اسمها:

«من» برای مذکّر ،مؤنّث ،مفرد و جمع بهکار رفته است:
این مثالها بنگرید که َ
أَحْ ِس ْن إلی َم ْن َع َّل َمك حَ ْرفاً
برای مفرد مذکّر به کار رفتهاست.
ك حَ ْرفاً
برای مفرد مؤنّث به کار رفتهاست.
أَحْ ِس ْن إلی َم ْن َع َّل َمتْ َ
ك حَ ْرفاً
برای جمع مذکّر به کار رفتهاست.
أَحْ ِس ْن إلی َم ْن َع َّل ُم ْو َ
ِ
ك حَرفاً
برای جمع مؤنّث به کار رفتهاست.
أحس ْن إلی َم ْن َع َّل ْمنَ َ

اشتباه نکنید

چه کسی پاسخ میدهد؟

جیب؟
َ -1
«من» استفهامَ :من ی ُ ُ
ِّ
ی را که نمیداند.
بیاموز کس 
«من» موصولَ :عل ْم َمن ال یَعل َُم
َ -2
«من» شرطَ :من ی َ ْز َر ْع یَحْ ُص ْد
هر کس بکارد درو میکند.
َ -3
«ما» نیز انواع مختلفی دارد:
در دستت چیست؟
ك؟
« -1ما»ی استفهام :ما ب َِی ِد َ
نرفت.

ب
« -2ما»ی نفی :ما َذه َ َ
ما الفخر ّإل لنا
نیست افتخار مگر برای ما (افتخار فقط برای ماست).
آنچه در آسمانها

« -3ما»ی موصول« :له ما في السماوات و ما في األرض»
آن اوست.
و آنچه در زمین است از ِ
« -4ما»ی شرط :ما تَ ْز َر ْع تَحْ ُص ْد

هر چیز را بکاری درو میکنی.

معرب
«م ْع َرب»
به کلماتی که حرکت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر کندُ ،
گویند؛ مانند« :ال ِّتلميذ» در این سه مثال:
ال ِّتلمي ُذ

جاء

مت علی
َس َّل ُ

		

مبنی

؛

رأيت
ُ

ال ِّتلمي َذ

مفعولبه و منصوب

ال ِّتلمي ِذ

مجرور به حرف جر

به کلماتی که حرکت حرف آخر آنها در هر موقعیتی ثابت بماند« ،مبنی» گویند؛
مانند« :ذلك» در این سه مثال:
؛
ذلك
جاء
ال ِّتلمي ُذ
َ
َ
فاعل و ّ
محل ً مرفوع

ت علی
َس َّل ْم ُ

ذلك
َ

صیغههای  14گانهی فعل مضارع به جز صیغههای « 6و

( »12در واقع  12صیغهاز مضارع)
مبنی

تمامی صیغههای فعلهای ماضی و امر مخاطب و

صیغههای « 6و  »12فعل مضارع.

ب) معرب است نه مبنی .تمامیحروف مبنیاند و حرف معرب نداریم.
امر به الم (ل ِ َی ْذه َ ْ

«من» انواع مختلفی دارد:
َ

فاعل و مرفوع

آنها  -3اسمهای موصول بهجز صیغههای مث ّنای آنها  -4اسمهای
معرب

در فعلها:

جمع غیرعاقل

مبنی

 -1تمامی ضمایر  -2اسمهای اشاره به جز صیغههای مث ّنای

(تمام اسمها به جز اسمهای مبنی)

«من»« ،ما»  -6برخی ظروف (إذاَ ،متی ،أینما)
استفهام  -5اسمهای شرط َ

* جمـع غیرعاقـل ،حکـم مفـرد مؤنّـث را دارد پـس بـرای جمـع غیرعاقـل

از اسـم موصـول مفـرد مؤنّـث یعنـی «الّتـي» اسـتفاده میکنیـم؛ ماننـد:
ْ
ت
کتابهایی را که خریدی ،خواندم.
ب الّتي اشْ تَ َري ْ َ
قَ َرأ ُت ال ُکتُ َ

معرب

ِ
القاضي و . ...
الر ُجل ،ال َقلَم،
 %99اسمها معربند :العالِمَّ ،

رأيت
ُ

ذلك
َ

ال ِّتلمي َذ

مفعولبه و ّ
محل ً منصوب

ال ِّتلمي ِذ

«ذلك» در این سه مثال نقشهای فاعل ،مفعولبه و مجرور به حرف جر را
َ
«ذلك و ِ
ذلك» نشده
پذیرفته ّاما در هر سه حالت ،مبنی بر فتح است و تبدیل به
ُ

انواع معرب

انواع مبنی

است .به چنین کلماتی که در هر حالت اعرابشان تغییر نکند «مبنی» میگوییم.
 )1مبنی بر فتح :ه ُ َو
 )1منصوب (نصب با فتحه)ُ :م َع ِّل َم

ب
 )4مجزوم (جزم با سکون) :ال تَ ْذه َ ْ

عالم
اسمیهٌّ :
علي ٌ
فعل و صیغهی آن؛
ب
ماضیَ :ذه َ َ
اسمهای اشاره:
«هذا

علی داناست.

علي
ذهب ٌّ
فعلیه :ی َ ُ

ِ
ب
میرود  /امر :ا ْذه َ ْ

ذهب
رفت  /مضارع :ی َ ُ

این» ؛ «ذلك

علی میرود.

ِ
«هؤالء
آن» ؛

اینها» ؛ «اُولئك

برو
آنها».

سؤالی و یا منفی بودن جمله:
سؤالی« :هَل ی َ ْذه َ ُب ـ أ ی َ ْذه َ ُب
ب
نرفت» ؛ «ال ی َ ْذه َ ُب
منفی« :ما َذه َ َ

آیا میرود»
تذهب
نمیرود»؛ «ال
ْ

نرو»

تشخیص مفرد یا مثنّی و یا جمع بودن اسمها:

مفرد« :التلمیذ

دانشآموز»

مکسر« :التالمیذ
جمع ّ

«التلمیذان
مث ّنی:
ِ

دو دانشآموز»

دانشآموزان ،چند دانشآموز»

کلماتی مانند «الّذي» و «الّتي» هرگاه پس از اسم دارای «ال» بیایند ،به معنی
«که» خواهند بود و خو ِد آن اسمِ «ال»دار با «ی» ترجمه میشود؛ مانند:

رب مدرستِنا (به مسجدی که نزدیک مدرسهمان بود رفتم).
ُ
ذهبت إلی المسج ِد الّذي ُق َ

در عربی ،فعل معموال ً در ابتدای جمله قرار میگیرد ّاما در ترجمه به فارسی،

فعل معموال ً در انتهای جمله قرار میگیرد؛ مانند:
ِ
تَسکُن بوم ٌة في َخرِب َ ٍة من َخر ِ
البصرة
ابات

جغدی در خرابهای از خرابههای بصره زندگی میکند.

ا گر فعل در ّاول جمله بهصورت مفرد بیاید در حالیکه فاعلش بهصورت جمع

ّ
محل ً مجرور به حرف جر

ضمه)ُ :م َع ِّل ُم
 )2مرفوع (رفع با ّ
 )3مجرور (جر با کسره)ُ :م َع ِّلمِ

مقدماتی:
نکتههای ترجمهی ّ
در ترجمه باید به چند نکتهی ابتدایی تو ّجه کنیم:
اسمیه یا فعلیه بودن جمله؛

 )2مبنی بر ضم :نَحْ ُن
 )3مبنی بر کسر :هؤالءِ
 )4مبنی بر سکونِ :م ْن

بیاید ،آن فعل را بهصورت جمع ترجمه میکنیم؛ مانند:
ب الط ّّل ُب
َکتَ َ
مفرد

جمع

:

دانشآموزان نوشتند.
جمع

خبر مفرد در صورتیکه مث ّنی و یا جمع باشد ،معموال ً بهصورت مفرد ترجمه میشود؛
مؤمنان در زندگی خود راستگو هستند.
صادقون في حیاتِهم
المؤمنون
مانند:
َ
َ

در پایان جملههای اسمیهی فاقد فعل ،از صیغههای مختلف فعل ربطی «است»
عالم :علی داناست.
استفاده میکنیم؛ مانندٌّ :
علي ٌ

حال پس از آشنایی با انواع معرب و مبنی باید ببینیم در اسمها ،فعلها و حروف
کدامشان معربند و کدامشان مبنی؟!
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عین العبارة ال ّتي جاء فیها الماضي للنفي:
ّ - -1

فع

ل نفی و نهی
قرب الطفل من هذه الشجرة.
 )2ما َ

		
！ )1اهلل یعلم و أنتم ال تعلمون

 )4ما هو عنوان هذا الکتاب؟

		
 )3ال یسمع األغنیاء نداء الضعفاء.
عین العبارة ال ّتي جاء فیها فعل مضارع للنهي:
ّ - -2

الص ّف.
 )2ال تذهب الطالبة إلی المکتبة قبل بدایة ّ

تضیع وقتك عند االمتحانات ،أیّها التلمیذ!
 )1ال ّ

 )4أیّتها الطالبات! لماذا ال تسألن عن هذه األسئلة الصعبة؟

یتعبان من صعوبات الحیاة.
 )3هما ال
ِ

عین العبارة ال ّتي جاء فیها الفعل المضارع للنهي:
ّ - -3

بالحق.
 )2المؤمنات ال یأمرن ّإل
ّ

！ )1ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربّکم
 )3ال تعمل التلمیذة دروسها في آخر اللیلة.

 )4ال تجعلي نقودك أمام عینیك دائماً.

َّ
«ظلمتن»)
عین الصحیح في الفراغ ............« :بالفقراء و المظلومین»( .الفعل المضارع للنهي من
ّ - -4

تظلم
 )2ال
 )1ال تظلموا
تظلمن
 )3ال
َ
ْ
َّ
الحق بالباطل»
ِ - -5اجعل في الفراغ فعال ً مضارعا للنهي« :أیُّها المسلمون! ............
 )1ال تَل ِبسوا

 )2ال تل ِبسا

حثي
 )1ال تب َ

ثین
 )2ال تب َ
ح َ

ح ُث
 )3ال تب َ

التقدرین
)2
تقدرین ←
َ
َ

 )3تعبدون ← الاُعبدوا

أصدقائك»
ِ - -6اجعل في الفراغ فعال ً مضارعا للنهي ............« :عن عیوب
َ
عین الصحیح في النهي:
ّ - -7
تعزم ← الاِع َز ْم
ُ )1

عین الصحیح في ما اُشیر إلیه بخطّ :
ّ - -8

َ
المال :فعل مضارع للمستقبل
سیحر ُسك و أنت تحرس
العلم
)1
ُ
ُ

 )3البنت التترك دروسها :فعل مضارع للنهي
عین الصحیح:
ّ - -9

 )3ال تل ِب ُس

سون
 )4ال تَل ْ ِب َ
ث
ح ْ
 )4ال تب َ
التعلمن
َمن ←
َ
 )4تعل َ

ٍ
بصوت عالٍ  :فعل مضارع للنفي
 )2أیّها الطالب التضحك

ماض للغائبة
الطب :فعل
کشفت شیئاً جدیداً في علم
 )4ما
ٍ
ُ
ّ

ماض للنفي
 )1ما عصفت الریح علی الغابة :فعل
ٍ

 )2ال تترکي کتابة دروسك! :فعل مضارع للنفي

 )3ال تحبس الطفلة الطائر الصغیر! :فعل مضارع للنهي

الطالبات ،ال تشربن من هذا الماء! :فعل مضارع للنفي
 )4أیّتها
ُ

عین ما لیس فیه الفعل المزید:
ّ - -10

ثالثی مج ّرد و مزید

(سنجش آذر )92

 )1یا بنتي؛ أنفقي بما عندك إلی الفقراء و البائسین!

 )2سأرجع إلی مدینتي بعد سنوات طویلة کنت بعیداً عنها!

عمي الحنون فهو في مکان بعید!
 )3یا صدیقي؛ بَلّغ رسالتي إلی ّ

تغیرت نظرتي حول الحیاة بعد مشاهدة اجتهاد العلماء الکثیر!
ّ )4

		
 )3کیف نسا ِع ُد الفقر َاء؟

حیاتك.
 )2اِصب ِْر علی المشا کل في
َ
 )4هو ینت ِظ ُر رجوع والده.

ماجاء فیها مزید ثالثي:
عین العبارة ال ّتي
ّ - -11
َ
		
َ )1ع ِّلموا التالمیذ دروساً من القرآن.
عین العبارة ال ّتي ماجاء فیها مزید ثالثي:
ّ - -12

مکن أن أجلِس عندك؟
 )1هل ی ُ ُ

اآلخرین.
السعادة في مسا َع َد ِة
َ
 )3هؤالء وجدوا ّ

عین العبارة ال ّتي ماجاء فیها فعل مزید ثالثي:
ّ - -13

18

تظلمون
 )4ال
َ

تحمل المشا کل.
هلل یُساعد
 )1ا ُ
الناس في ّ
َ
یقولون و س ِّب ْح بحم ِد ربّك.
 )3اِصبر علی ما
َ

 )2الیشعر الطالب بالضعف عند حفظ أبواب المزید الثالثي.
ك
！ )4فاصبر َعلَی ما یقولون و س ِّبح بحمد ربّ َ
والدتك لتغییر نظرتك.
 )2اِرجع إلی
َ
سی ِ
واج ُه هذه المسألة في درسه.
 )4التلمی ُذ ُ

