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عربی عمومی
.بحث در زبان عربی درباره ی لفظ است

مستعمل ـ مهمل: لفظ در زبان عربی به دو دسته تقسیم می گردد
...لفظی است که معنای خاصی نداشته باشد، مانند صدای پرندگان و: لفظ مهمل

َذَهَب،. آن است که دارای معنا و مفهوم باشد    »کلمه«لفـظ مسـتعمل  یا      الّدار،  مانند 
َعلی

: دسته تقسیم می گردد3به» ظ مستعمللف«کلمه  یا
اسم ـ فعل ـ حرف

.کلمه ای که بر انجام کاری و یا وقوع حالتی در زمان خاصی داللت دارد: فعل
زمان فعل

ماضی گذشته َذَهب
یَْذَهُب »می رود«مضارع

آینده نزدیک َسیَْذَهُب
آینده دورتر یَْذَهُب سوف 
امر غائب لِیَْذَهْب
امر حاضر اِْذَهْب

ماضی استمراری یَْذهُب کاَن 
ماضی نقلی َذَهَب قد 
ماضی بعید َذَهَب کان قد 
مضارع منفی یذهُب ال 

نهی یذهْب ال 
ماضی منفی َذَهَب  َذَهَب–ما   ال 

جحد یذهْب لم 
جحد یذهْب  لما 

 طریقه به دست آوردن وزن و ریشه فعل
.  کلمه را زیر یک فعل بنویسیم-1

ــَلَفَع
َذَهـَب

. حرکات فعل موردنظر را به کلمه فعل انتقال دهیم-2
: هریک از حروف فعل نام مخصوص خود را دارد به طور مثال-3

فــــــــــعـــــــل
    فاء الفعل     عین الفعل     الم الفعل

. ریشه هر کلمه در واقع مفرد مذکر غائب در ماضی می باشد-4
خصوصیات فعل

، آینده)حال(، مضارع)گذشته(ماضی: زمان فعل
)مؤنث(او: هی)مذکر(او:  هوغائب: فاعل فعل

)مؤنث(تو: انِت)مذکر(تو: انَت      مخاطب
ما:نحن:  مع الغیرمن:انا: وحده      متکلم

مذکر ـ مؤنث: جنس فعل
) نفر2بیش ازبر( ـ جمع)نفر2برای( ـ مثنی)داللت بر یک نفر(مفرد: عدد فعل

فعلـی اسـت که بر انجام کاری و یا وقوع حالتی در زمان گذشته               : فعـل ماضـی   
.داللت دارد
»   ذ ـ ه ـ ب«ریشه فعل

صرف فعل ماضی
جمع مثنی مفرد غائب
ذهبوا ذهبا ذهب مذکر
ذهبَن ذهبتا ذهبْت مؤنث

جمع مثنی مفرد مخاطب
ذهبتم ذهبتما ذهبَت مذکر
ذهبتنَّ بتماذه ذهبِت مؤنث

 وحده مع الغیر
ذهبنا ذهبُت متکلم

فاعل در. فاعل کلمه ای است و بر شخصی که کاری را انجام می دهد داللت دارد   * 
مانــند واو در ذهــبوا،.فعـــل ماضــی بــه صـــورت ضــمیر متصــل مــرفوع مـــی آیــد

ذهبَن نون در 
های دیگرمهمتریـن فعـل مفـرد مذکـر غائـب در ماضـی اسـت چون ریشه فعل                   * 

.می باشد
.مهمترین حرکت، حرکت حرف آخر است* 

اصلی» اعراب«حرکت ها
َ     می باشد؛ منصوب ، مفتوح کلمه ای که دارای حرکت    

ِ    می باشد؛ مجرور، مکسورکلمه ای که دارای حرکت     
ُ   می باشد؛ مضموم، مرفوع کلمه ای که دارای حرکت      

ْ     می باشد؛ مجزوم، سکونکلمه ای که دار ای حرکت    
می باشد) هو ـ هی(  فاعل ضمیر مستتر1-4در صیغه* 

فعلـی اسـت که بر انجام کاری و یا وقوع حالتی در زمان حال و یا آینده          : مضـارع
.داللت دارد

که در اول فعل ماضی قرار      » ا ـ ت ـ ی ـ ن      «حروفـی اسـت شامل      : حـروف اتیـن   
.دیل به مضارع می نمایدمی گیرد و آن را تب

نَْذَهُب/ اَْذَهُب/ تَْذَهُب/ یَْذَهُب
حرکـت حـرف آخر فعل مضارع مرفوع است، یعنی یا ضمه و یا نون عوض رفع                 * 

.می باشد
صرف فعل مضارع

جمع مثنی مفرد غائب
یَْذَهبوَن یَْذَهباِن یَْذَهُب مذکر
یَْذَهبَْن تَْذَهباِن تَْذَهُب مؤنث

جمع یمثن مفرد مخاطب
تَْذَهبُوَن تَْذَهباِن تَْذَهُب مذکر
تَْذَهبَْن تَْذَهباِن تَْذَهبیَن مؤنث

مع الغیر وحده
نَْذَهُب اَْذَهُب متکلم

 دارای نون6و12اگـر بـه فعـل هـای مضارع توجه کنید صیغه            : نـون عـوض رفـع     
) نون(ها این    مـی باشـد کـه ایـن نون در واقع نون ضمیر می باشد و در باقی صیغه
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 در آخر کلمه ُعـوض و یـا جایگزین مرفوع می باشد یعنی به جای استفاده از   

.استفاده می نمائیم) ن(از
 فعلـی است که دستور بر انجام کاری و یا وقوع حالتی در زمان مشخص                :امـر
.می دهد

:فعل امر به دو شیوه ساخته می شود
ـِ  (ابتدا یک   : شیوه اول اضافه می نمائیم و   ) غائب و متکلم  (فعل مضارع   به اول   ) ل

یعنی در صورتی که حرکت حرف       . حرکت حرف آخر فعل را مجزوم می نمائیم       
ْ   و در صورتی که                       ُ    باشد تبدیل به      باشد، نون حذف    نون عوض رفع  آخر  

.می گردد
لِیَْذَهْب←یَْذَهُب  
لِیذهبا←یذهباِن  
لِیذهبَن    ←یَْذَهبَْن ) چون جایگزین رفع نیست حذف نمی گردد6نون صیغه( 

: شیوه دوم

یَْذَهُب

ابتدا حروف اتین را از اول فعل مضارع مخاطب حذف می نمائیم و               
در صورتی که پس از حذف. حرکت حرف آخر را به روش باال مجزوم می نمائیم

حرکت حرف بعدی ساکن باشد چون ابتدا به ساکن خوانده نمی شود             حرف اتین   
ِ    باشد                          َ یک همزه می دهیم حرکت حرف همزه بستگی به عین الفعل دارد اگر 

ُ     می گیرد ِ  می گیرد ولی اگر عین الفعل ضمه باشد همزه     .همزه    
ْذَهُب← ْذَهُب←  اْذَهُب←  اِْذَهُب←   

ْذَهبَْن←تَْذَهبَْن اْذهبَن←  اِْذَهبَْن←  )12صیغه ی( 
. جایگزین رفع نیست حذف نمی شود12چون نون صیغه* 

اضافه) کان( برای ساختن این فعل به اول فعل مضارع              :استمراریماضی
:می کنیم
یذهُب←یَْذَهُب  می رفت← کان 

:اضافه می کنیم) کان قد( برای ساختن این فعل به اول فعل ماضی:ماضی بعید
َذَهَب قَْد   بود رفته←کاَن 

.  برای ساختن این فعل به اول فعل ماضی قد اضافه می کنیم:ماضی نقلی
َذَهَب  رفته است←قَْد 

 فعل مضارع در حالت عادی مرفوع است یعنی حرکت حرف             :مضارع مرفوع
یَْذَهباِن/  یَْذَهُب  .       آخرش یا ضمه است و یا نون عوض رفع

قبًال توضیحات الزم در مورد آن داده شده است                 ک6و12جزء صیغه     .ه 

) باب8(ثالثی مجرد و مزید
فعل ها براساس تعداد حروف اصلی در مفرد مذکر غائب به دو دسته تقسیم                * 

)ثالثی، رباعی. (می گردند
قبًال گفته شد مهمترین فعل مفرد مذکر غائب در ماضی است*  .همانطور که 
 حرف اصلی داشته باشد ثالثی       3ائب در ماضی     فعلی که در مفرد مذکر غ      * 

.نامیده می شود
فعلی که در بعضی از باب ها براساس اوزان خاص در مفرد مذکر غائب بیشتر               * 

.از سه حرف داشته باشد، ثالثی مزید نامیده می شود
ثالثی مزید      سه حرف اصلیثالثی مجرد

 در بعضی از اوزان         در مفرد مذکر غائبدر همه اوزان
                    بیش از سه حرف اصلیسه حرف اصلی   

:اوزان ثالثی مزید
مثال مصدر مضارع ماضی ردیف

اِفْعاْل )ح س ن( یُْفِعُل اَفَْعَل 1
تَْفعیْل )ک ذ ب( یُفَِّعُل فَعَل 2

ُمَفاِعلَۀ )ع م ل( یُفاِعُل فاَعَل 3
تَفاُعُل )ع ر ف( فاِعَلیَتَ تَفاَعَل 4
اِفْتِعاْل )ک س ب( یَْفتَِعُل اَفْتََعَل 5

اِنِْفعاْل )ق ل ب( یَنَْفِعُل اِنَفَعَل 6
اِْستِْفعاْل )خ ر ج( یَْستَْفِعُل اِْستَْفَعَل 7
تََفُعْل )ف ر ق( یَتََفعُل تََفعل 8

.مصدر قابل صرف کردن نیست* 
. توجه به ماضی و مضارع بودن صرف نماییدشما باید بتوانید هر فعل را با* 
. مصدر باب افعال همان افعال است-1
اَفِْعْل است          -2 یعنی همیشه همزه مفتوح دارد و فعل        .   فعل امر باب افعال بر وزن 

اَکِْر←کِْرُم←تُکََرَم.امر فقط در باب افعال دارای حرکت فتحه است ْم 
: از باب افعال برای متعدی کردن فعل الزم استفاده می شود-4

اَْذَهَب←) رفت(ذهب اَْجلََس← )نشست(َجلََس)برد(  )نشاند( 
 فعل هایی که در باب افعال قرار دارند، ثالثی مزید هستند و فقط یک حرف                  -5

.زاید دارند
ید در باب افعال، همان حرف همزه است که در اولین صیغه ی ماضی                حرف زا  -6

.آن قرار دارد

تَْفِعلَۀ می باشد-1 . مصدر باب تفعیل، همان تفعیل است و وزن دومی 
تجرَبۀ: مثل تبصرۀ ، 

فَعْل است-2 . فعل امر باب تفعیل بر وزن 
.د از باب تفعیل برای متعدی کردن یک فعل الزم استفاده می شو-3

نَزََّل← )نازل شد(نََزَل )نازل کرد( 
فعل هایی که در باب تفعیل هستند، ثالثی مزید می باشند و فقط یک حرف زائد               -4

که حرف زاید، همان تکرار دومین حرف اصلی است که از اولین صیغه ی               . دارند
.ماضی آن فهمیده می شود

:باب مفاعله
فاِعل است و این فعل برای مشارکت به کار                فعل امر از باب    -1  مفاعلۀ بر وزن، 

.می رود
. فعل امر باب مفاعلۀ را با وزن فاعل مشتق اشتباه نگیرید-2
.دارد» فِعال« باب مفاعلۀ یک مصدر دیگر بر وزن-3
اِفعال        -4 ، باب مفاعلۀ   »تکرار عین«، باب تفعیل    »همزه« حرف زاید فعل های باب 
.است» الف«

تفعل و تفاعلباب
تفعل و تفاعل به همزه ی امر نیازی ندارند-1 . فعل های امر باب 
تفعل و تفاعل هر دو دارای دو حرف زاید هستند، پس ثالثی مزید                       -2  باب 

.می باشند
تفعل و تفاعل با فعل های امر همین         6و3و2 فعل های ماضی صیغه های     -3  باب های 

.عنای آن ها متفاوت استصیغه شباهت ظاهری دارند ولی م
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تفعل برای مطاوعه-4 .یعنی اثر پذیرفتن یک شی استفاده می شود:  فعل های باب 

»تأثیرپذیری دانش آموز از درس«.   دانش آموز درس را یاد گرفت←تَعلََم
 فعل های باب تفاعل برای مشارکت دو طرفه به کار می روند؛-5

 یکدیگر را کشتند←تقاتل
باب افتعال و انفعال

 حرفی، سه حرف اول مصدر به صورت        6 هرگاه در یک مصدر ثالثی مزید        -1
):انفعال(است نه باب) افتعال(باشد، آن مصدر از باب) انت(

 …انتشار ، انتصار، انتقام، انتقاد و
.تند باب افتعال و انفعال دارای دو حرف زائد هس-2
) اثر پذیرفتن( فعل های باب انفعال و افتعال نیز برای مطاوعه به کار می روند             -3

) اثر پذیرفتن شیشه و شکستن آن( شیشه شکست←اِنکسر الزجاجۀ
باب استفعال

.است» ا س ت« باب استفعال دارای سه حرف زاید-1
.کار می رود باب استفعال برای طلب و درخواست به-2

 طلب ـ مغفرت و آمرزش←استغفار
. فعل امر باب استفعال دارای حرف همزه ی مکسور است-3
اِْستَرََق که         -4 اِستَسلََم و  اِْستََمَع،  جزء حروف اصلی آن هاست    ) ا س ت  ( فعل های 

.در باب افتعال هستند
:الزم و متعدی

.ل شدن معنایش به مفعول نیاز نداشته باشدالزم فعلی است که برای تکمی
.علٌیذهب

رفت علی
.متعدی فعلی است که برای تکمیل معنا و مفهومش به مفعول نیاز دارد

زیداً علٌی  .علی زید را یاد می کرد . نَصََر 
ذاتًا متعدی هستند ضََرَب: بعضی فعل ها  َوَهَب،  َوَجَد،  نَصََر،  مانند؛ 

:طریقه تشخیص
اگر به سؤال چه چیزی یا چه کسی را، جواب بدهد متعدی و              : ه معنیاز را) الف

. گرنه الزم است
متعدی) زد(ضربالزم) رفت(ذهب: مثًال
.وجود مفعول به جمله نشانه متعدی بودن فعل است) ب

.الجهاداُهللافرض
فعل   فاعل   مفعول به

)برد او را(ذهب به:  بعد از فعل آن را متعدی می کند) ب(آوردن حرف جر* 
فَُعل باشد الزم است*  )نیکو شد(َحُسن) دورشد(بَُعد. فعلی که فاعل آن بر وزن 
اکثراً متعدی و                 *  فعل در باب افعال و تفعیل متعدی و در باب استفعال و مفاعله 

اکثراً الزمند .در باب انفعال الزم است و باب تفعل و تفاعل نیز 
فَکََّر با آنکه در ب*  .اب تفعیل است اما الزم است نه متعدیفعل 
:فعل های زیر در باب افعال هستند اما الزمند نه متعدی مانند* 

اََمنا  )شتافت(، اسرع   )ساکت شد(، انصت   )بیدار شد(، افلق   )شکفته شد(ازهر    ،
)رستگار شد(، افلح)بارید(، امطر)درخشید(

: راه متعدی کردن فعل الزم
)برد(، أذهب)رفت(ذهب:  تفعیل بردن به باب افعال و-1
مخصوصًا-2 :بعد از آن) ب( آوردن حرف جر 

)برد او را(ذهب به

، کسا  )بخشید(، اعطی)آورد(، آتی)بخشید(َوَهَب  ) دانست(َعلََّم  : فعل های دو مفعولی  
)چشید(، ذاقی)دید(، رأی)پوشاند(

معرب و مبنی
پذیر است و مبنی از کلمه        می آید و به معنای حرکت      ) اعراب(معرب از کلمه     

)می آید)بَنَی.
مبنی فعلی است که بر اثر عواملی که به سر آن وارد می شود حرکت حرف آخرش                

.تغییر نمی کند
       ساخت امر   

لِیَْذَهبَْن   نون حذف نشده است   َنیَْذَهبْ
حرف   معرب فعلی است که بر اثر عواملی که بر سر آن وارد می شود حرکت                   

یَْذَهُب
.آخرش تغییر می کند

لِیَْذَهْب←  

:انواع فعل مبنی
 فعل مضارع، امر مخاطب6و12 صیغه فعل ماضی، صیغه های14

حرکت فعل مضارع مرفوع است یعنی حرکت حرف          ) نصب(اعراب فعل مضارع؛     
.می باشد) نون عوض رفع(و یا)  ُ  (    آخر در فعل مضارع یا

ـِ(هرگاه یکی از ادوات نصب     ل لَْن ـ کی ـ اذن ـ حتی ـ  را به سر فعل مضارع) اَْن ـ 
:وارد کنیم

ُ    باشد تبدیل به                        حرکت حرف آخر را منصوب می نمائیم یعنی اگر حرف آخر   
. می گرددنون حذفساکن و در صورتی که نون عوض رفع باشد

یَ←یَْذَهُب اَْن  ْذَهَب 
یَْذَهبا←یَْذَهباِن اَْن   

اِْن شرط           «ادوات جزم شامل    : جزم هرگاه یکی از   » لم ـ لما ـ الم امر ـ الی نهی ـ 
ادوات جزم بر سر فعل مضارع مرفوع واقع شود حرکت حرف آخر را مجزوم                    

ُ   باشد تبدیل به ساکن و در صورتی که                 عوض رفع باشد   ) ن(می نماید؛ یعنی اگر 
 .نون حذف می گردد

یذهْب←یَذهُب+ لم  لم 
ـِ  لیذهبا←یذهباِن+ ل

صحیح و معتل
:فعل ها براساس حروف اصلی به دو دسته تقسیم می گردند

 صحیح-2 معتل-1
واو ـ الف   «نی   فعل معتل؛ فعلی است که یکی از حروف اصلی اش حرف عله یع             -1

 دسته  4باشـد، فعـل های معتل براساس جایگاه قرار گرفتن حرف عله اشان به               » ـ ی
:تقسیم می گردند

مثال ـ اجوف ـ ناقص ـ لفیف
: فعل معتل مثال) الف

َوَصَل،  : آنسـت کـه اولیـن حـرف از حـروف اصلی اش حرف عله باشد مانند                 َوَجَد، 
...َوَرَث و

: دسته تقسیم می شوند3ه بهمعتل ها براساس نوع حرف عل
معتل واوی ـ معتل یایی ـ معتل الف

:فعل معتل اجوف) ب
: مانـــند. فعلـــی اســـت کـــه دومیـــن حـــرف از حـــروف اصـــلی اش حـــرف علـــه باشـــد

بَیََع ـ باعقََوَل ـ قال  
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:فعل معتل ناقص) ج

دعو،: مانند. فعلـی اسـت کـه سـومین حرف از حروف اصلی اش حرف عله باشد              
...رجا، رمی ورجو،

:فعل معتل لفیف) د
 حرف عله باشد؛2فعلی است که دارای

.این افعال به دو دسته تقسیم می گردند
لفیف مقرونلفیف مفروق

:لفیف مفروق
وفی: آن است که دو حرف عله با فاصله یک حرف با یکدیگر قرار گیرند مانند

:لفیف مقرون
: مانند. در کنار یکدیگر باشندآن اسـت کـه دو حـرف علـه بـا فاصله یک حرف      

طوی
:فعل صحیح

3فعلـی اسـت کـه هیچ یک از حروف اصلی اش حروف عله نباشد، این افعال به       
.دسته تقسیم می گردند

:فعل صحیح مهموز) الف
فعل صحیح مهموز آن است که یکی از حروف اصلی اش حرف همزه باشد و این                

: دسته تقسیم می گردند3افعال به
 مهموز الالم-3 مهموز العین-2 الفاء مهموز-1
         قرأ         سألأمر  

یادتـان باشـد همـزه بـاید از حـروف اصلی باشد، به طور مثال کلماتی مانند                  * 
.از حرف اصلی نیست» همزه«مهموز نیستند چون» أکرم«
مضاعف) ب

: ند مانندفعل صحیحی است که یک یا دو حرف اصلی اش دو بار تکرار شده باش              
فرّر ـ زلزال و ...مدد ـ 

فّکـر مضـاعف نیسـتند زیرا در حروف اصلی آن ها               * ـ ر    «کلماتـی مانـند  ـ ک  » ف 
.حروف همجنس وجود ندارد

 آن اسـت که نه حروفی از آن دوبار تکرار شده باشد و نه یکی از                 :سـالم) ج
:مانند. حروف اصلی آن همزه باشد

ضََرَب خَرََج،  َذَهَب ، 
:اعالل

اصوًال حروف عله در تلفظ                   در مـان فعـل معـتل بـرای تلفـظ راحت تر است چون 
مشکل دارند؛

:دسته تقسیم می گردد3اعالل به
:اعالل به قلب

َ   باشد حرف عله را                هرگاه حرف عله دارای حرکت باشد و حرکت حرف ماقبل  
.تبدیل به الف می نمائیم

 و بر روی حرف الف     اعالل% 50) ی(از مـیان حـروف علـه بـر روی حـرف             * 
.اعالل صورت گرفته است% 100
:مانند
قَاَل←قََوَل بَاَع←بَیََع  َرَجا←َرَجَو   

حـروف علـه ای کـه اعـالل به قلب بر آن صورت می گیرد دارای حرکت ساکن                   
.است

)سکوناعالل به(اعالل به اسکان

َیسْیُِر

ُ  «هـرگاه حـرف عله متحرک باشد            ِ     َ باشد و حرکت حرف» دارای حرکت   
ْ    باشد جای حرکت حرف عله و حرکت حرف ماقبل تغییر می کند، مثال :ماقبل   

َیسِیُْر←
ای حرکت     حرف عله نمی تواند دار    «. حرف عله همیشه دارای حرکت ساکن است      * 

ُ   باشد    ِ   َ«
:اعالل به حذف

هرگاه حرف عله دارای حرکت ساکن و حرکت حرف ماقبل و یا مابعد ساکن باشد،               
)التقای ساکنین:(حرف عله حذف می شود

                اعالل به قلب               اعالل به حذف
قَْاَل←قََوَل:    مانند قَاْلَْت←  قُلَْت←  قُلَْت←   

    فعل معتل اجوف واوی
تغییر) ق(در اعـالل بـه حذف پس از حذف حرف عله حرکت حرف ماقبل یعنی                * 

.می کند
 حرف حذف شده؛ این را-1حرکـت حـرف ماقبل عله به دو عامل بستگی دارد؛       * 

:ه به خاطر داشته باشیدهمیش
رفیقه» واو«ضمه  با
رفیقه» الف«فتحه با
رفیقه» ی«کسره با

. همیشه نگاه به عین الفعل مضارع می نمائیم-2
مضارع       
یَْقُوُل    ←قول . ُ    می گیرد»    ق«پس حرف 

:چند نکته
یقن، یسر،یفظ، یئس: مانند. نمی شوددر فعل مثال یایی، هرگز حرف عله حذف* 

یَْوِصُف
.در فعل مضارع واوی معلوم حرف عله حذف می گردد* 

یَِصُف  ← یَِجُد←یَْوِجُد/     

یَِرُث  ←یَْوِرُث یَِصُل←یَْوِصُل/     
دَْع«ایفعل ه*  َسْع ـ  قَْع ـ  وضع ـ وقع ـ  وسع ـ«امر مثال واوی از ریشه» َضْع ـ 
.می باشد» یَْفَعُل«هستند که مضارع آن ها بر وزن» ودع
 به بعد اعالل به     6 صیغه اول اعالل به قلب و از صیغه          5در ماضـی اجـوف، در       * 

.حذف صورت می پذیرد
 غائب و مخاطب، حرف عله حذف صیغه جمع مؤنث2در مضارع اجوف فقط در      * 

تَُقلَْن: مانند. می شود یَْقلَْن ـ 
در امـر مخاطـب در فعـل اجـوف فقـط در صیغه های مفردمذکر مخاطب و جمع             * 

قُلَْن: مانند. مؤنث مخاطب حرف عله حذف می شود قُْل ـ 
در ماضـی نـاقص، اگر حرکت عین الفعل فتحه نباشد یعنی اولین صیغه ماضی به              * 

 فقـط در صیغه سوم جمع مذکر غائب و اگر عین الفعل  »َخِشـَی«نشـود  الـف خـتم   
 .در صیغه های سوم و چهارم و پنجم حرف عله حذف می شود» َهَدَی«مفتوح باشد

َخُشوا←َخِشَی َهَدوا←َهَدَی   
َهَدْت←َهَدیَْت َهَدتا←َهَدیَتا   

 جمـع مذکـر غائـب و مفرد مؤنث          10و9و3در مضـارع نـاقص در صـیغه هـای           * 
.مخاطب حرف عله حذف می شود

بنابرایـن در مضـارع نـاقص یایـی، مفرد مؤنث مخاطب پس از حذف حرف عله به        
ما به لحاظ شکل ظاهری شبیه می شود، و در مضارع      » بدون اعالل«مؤنث مخاطب   
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بدون«ص واوی ما جمع های مذکر پس از حذف حرف عله به جمع  های مؤنث               ناق

.شبیه می شوند» اعالل
در فعـل نـاقص، اگـر ضـمه روی حـرف علـه قرار گیرد، ضمه حذف می شود          * 

)اعالل به اسکان(
یَْهدی←یَْهِدُی  
یَْدُعْو←یَْدُعُو

در فعل ناقص در اولین صیغه مفرد مذکر مخاطب به دلیل قرار            درامر مخاطب   * 
گرفتـن سکون روی حرف عله و حرف عله حذف می شود و در اولین صیغه پس                 
از حـذف حـرف علـه، در آخـر فعل حرکت مناسب با حرف عله حذف شده قرار                   

.می گیرد
اُدُْع←تَْدُعْو  

بر سر فعل اجوف یا ناقص     »   ـ الی نهی ـ الم امر       لم ـ لما  «اگر حروف  جازمه     * 
نَْفِعُل        «بـیاید در صـیغه هـای چهارگانـه           اَفِْعُل ـ  تَْفِعـُل ـ  اعالل به حذف   » یَْفِعـُل ـ 

در این شرایط فعل ناقص مجزوم به حذف حرف عله و فعل            . صـورت مـی پذیرد    
.اجوف مجزوم به سکون می باشد

یَْرِم←یرمی+ لم یَُقْل←یقول+ لملم   لم 
.در فعل های معتل در ثالثی مجرد امر مثال و اجوف همزه امر ندارد* 

ِعْد←تَْوِعُد تَُعد ـ   
قُْل←تَُقْوُل←تَْقُوُل  

»امر ترمی«إرِم: ر داردولی امر ناقص همزه ام
.در مفعول حذف می شود» واو«در ساخت اسم مفعول از فعل اجوف حرف* 
َمقول← مقوول←قول  
َمبیع← مبیوع←بیع  
.هستند» وفی«،»وقی«امر لفیف مفروق از» ِف«،» ِق«فعل* 
حرف واو در مفعول حذف     » یایی«در سـاخت اسـم مفعـول در معـتل نـاقص             * 

.مشدد در آخر می آید» ی«می شود و به جای آن
مهدّی← مهدوی←َهَدَی  

باشد بدانید اعالل به قلب بر روی آن        » الـف یـا ی    «هـرگاه حـرف علـی فعلـی         
 قال←قََوَل» %50ی«و» %100الف«رفته استصورت گ

حتمًا بر روی آن اعالل صورت                هـرگاه حرف عله دارای حرکت ساکن بود بدانید 
یَُقْوُل←یَْقُوُل» سکون است«گرفته و اعالل آن اسکان

 روی آن صورت    هـرگاه فعـل معتلـی حـرف علـه نداشت بدانید اعالل حذف بر              
.گرفته است

قَوَلَْت←قول قَاْلَْت←  قُلَْت←   
فعل المعتل ناقص مزید

.باب های افعال، افتعال، انفعال، استفعال
رهـرگاه فعـل نـاقص به باب های افعال، افتعال، انفعال، استفعال برود حرف عله د                

:اولین صیغه ی
أَمَْضی» م ض ی«قلب به الف می گردد، مانند: ماضی* 

یُمِْضی» م ض ی«قلب به ی می گردد؟ مانند: مضارع
اِْمِض» م ض ی«: حذف می گردد مانند: امر
مصدر باب های افعال، افتعال، انفعال و استفعال از فعل ناقص همیشه مختوم به              * 

.است» الف و همزه«الف ممدود

اِْستِْدعاء: نندما اِنِْحناء ،  اِْرتِضاء،  إهداء ، 
ناقص در باب های تفعیل و مفاعله

:هرگاه فعل ناقص به باب های تفعیل و مفاعلۀ برود حرف عله در اولین صیغه
َغّذی) غ ذ و: (مانند. قلب به الف می گردد: ماضی* 

یَُغذِّی: مانند.قلب به ی می گردد: مضارع
َغذِّ: ندحذف می شود مان: امر

وزِن                مصدر فعل ناقص از باب     » تَْزکـیۀ«مصـدر فعـل نـاقص از بـاب تفعـیل، هـم 
وزِن مداراۀ ، محاکاۀ ، مداواۀ: می باشد مانند» َمالقاۀ«مفاعلۀ، هم 

تَفَعل ناقص در باب های تفاعل ، 
تََفعل برود، حرف عله در اولین صیغه ی                       تفـاُعل و  هـرگاه فعـل نـاقص بـه دو بـاب 

تالقی» ل ق ی«: لب به الف می گردد مانندماضی، ق
.در مصدر این دو باب ضمه ی ماقبل آخر بدل به کسره می گردد** 
تالقِی←تالقُی تَلَِقی←تَلَقُّی   
یتالقَی: قلب به الف می گردد مانند: مضارع

تَالَق: امر حذف می گردد
ـ    *  تََفعل از فعل ناقص به یاء ماقبل مکسور            در مصـدردو ب » منقوص«اب تفاعل و 

تعالی: مانند» ع ل و«ختم می شود؛ مانند
تَعدی» عدو« مانند 

:اســم

   

 کلمه ای است که برای نامیدن افراد و اشیاء مختلف اعم از جاندار و                  
.غیرجاندار به کار می رود

:اسم دارای نشانه های زیر است
الکتاب: تعریف» ال «-1
2-   ٌ   ٍ   ً محمداٍ:  تنوین   محمٌد،  . محمداً، 
الفقِر:  مضاف واقع شدن-3 مفتاح 
فاطمۀ:  تاء آخر-4
یا محمد:  منادا بودن-5
کتاِب-6  داشتن حرف جر؛ فی 

. نشانه باال را می پذیرد6اسم در حالت عادی فقط یکی از* 
:معرفه یا نکره

.همه شناخته شده استـ معرفه اسمی است که برای
.ـ نکره اسمی است که شناخته شده نباشد

تنوین نشانه نکره بودن است، اما اگر با اسم انسان بیاید دیگر نشانه نکره بودن                 *
 معرفه←محمداً نکره←طفًال. نیست

)عرفه استیعنی اسم انسان حتی اگر تنوین بگیرد باز هم م(
:انواع معرفه ها

 اضافه-6 ضمیر،-5 اشاره،-4 موصول،-3 علم،-2، ال-1
.اضافه کنیم معرفه می گردد» ال« هرگاه به اول اسم نکره ای-1

الَرُجْل←َرُجْل
معرفهنکره

َعلَم-2 .اسمی است که بسیار شناخته شده است:  
مانند سید الشهدا،  » لقب«اسم شهرها و کشورها،کنیه        سعید،حسن، اهللا،    : مانند

ساخته مانند ابوجهل، ابولهب،    ) اب و ام  (زین العابدین و اسم هایی که از ترکیب         
... .ام ابیها و
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مانند«کلمه ای است که برای اتصال دو قسمت کلمه بکار می رود                :موصول
ل نیز از    موصو«. فارسی، موصول به دو دسته تقسیم می گردد         » حرف ربط
 »معارف است

»مشترک«عامموصول خاص

:موصول عام شامل
 :موصول خاص»چیزی که«: ما»کسی که«َمْن

جمع مثنی مفرد ردیف
الَّذیَن

کسانی که
اللّذاِن اللَّذین ، 
آن دو نفر که

الّذی
کسی که مذکر

الالَّتی
کسانی که

اللَّتیِن اللَّتان ، 
آن دو نفر که

الَّتی
یکه کس مؤنث

 اسمی است که برای اشاره به دور و نزدیک به کار می رود، این                 : اسم اشاره
.اسم ها جزء معارف می باشند و به دو دسته تقسیم می گردند

نزدیک
جمع مثنی مفرد اشاره به نزدیک
هوالء هذان، هذین هذا مذکر
هوالء هاتان ، هاتین هذه مؤنث 

دور
جمع مثنی مفرد وراشاره به د
اولئک ذانک ـ ذینک ذلک مذکر
اولئک تانک ، تینک تلک مؤنث

:اسم اشاره مکانی
»آنجا«ثُم» آنجا«هنالَِک» آنجا«ُهناک» اینجا«ُهنا

 کلمه ای است که به جای اسم می نشیند و نقش آن را می پذیرد و از                   : ضمیر
»ضمایر نیز از معارف هستند«تکرار آن جلوگیری می نماید،

: به دو دسته متصل و منفصل تقسیم می گرددضمیر
متصل مرفوع ، متصل منصوب و مجرور
منفصل مرفوع، منفصل منصوب و مجرور

ضمایر متصل مرفوع
جمع مثنی مفرد غائب
واو ا مذکر -
ن تا مؤنث -

.ضمائر متصل مرفوع به فعل می چسبند و نقش فاعلی دارند
جمع مثنی مفرد مخاطب
تُم تُما َت مذکر
تُنَّ تُما  ِت مؤنث

مع الغیر وحده
نا ُت متکلم

:ضمایر متصل منصوب
جمع مثنی مفرد غائب
ـُهم ـهما ـه مذکر
ـُهنَّ ـهما ـها مؤنث

جمع مثنی مفرد مخاطب
ـکم ـُکما ـَک مذکر
ـُکنَّ ـُکما ـِک مؤنث

صدیقنا: مانند.زمانی که به فعل بچسبند مفعول به و منصوب اند* 
دینَُکم: مانند.زمانی که به اسم و حرف بچسبند مضاف الیه و مجرورند*  الیَک، 

وحده مع الغیر
نا ی متکلم

ضمایر منفصل
 منفصل منصوب-2 ضمایر منفصل مرفوع-1

جمع مثنی مفرد غائب
هم هما هو مذکر
ُهنَّ هما هی مؤنث

جمع مثنی مفرد مخاطب
انتم انتما انَت رمذک
انتُنَّ انتما انِت مؤنث

مع الغیر وحده
نحن انا متلکم

 ضمایر منفصل منصوب-2
جمع مثنی مفرد غائب
ایاهم ایاهما ایاُه مذکر
ایاُهنَّ ایاهما ایاها مؤنث

.این ضمایر نقش مفعولی دارند* 
جمع مثنی مفرد مخاطب
ایاکم ایاُکما ایاَک مذکر
ُکنَّایا ایاُکما ایاِک مؤنث

مع الغیر وحده
ایانا ایای متلکم

گردد) معرفه( هرگاه یک اسم نکره به واسطه اضافه شدن به یک اسم معرفه                -6
.می گوئیم معرفه به اضافه به آن اسم معرفه می باشد

یرا قبل از ورود به تیم ملی نمی شناختید؛ پس عل           » علی دائی«شما  : یک مثال
.دایی یک اسم نکره بود

و تیم ملی در واقع یک معرفه است حال بعد از ورود علی دائی به این تیم به                       
.واسطه آن شما ایشان را شناختید اسم ها نیز اینچنین هستند

:چند مثال
کتاب الرجل←کتاب
معرفه به اضافه به اسم ال دارنکره
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کتاب الذی قراته←کتاب
معرفه به اضافه به اسم موصولنکره
کتاب هذا الرجل←کتاب
معرفه به اضافه به اسم اشارهنکره
اُهللا←کتاب کتاب 
معرفه به اضافه به علمنکره
کتابَک←کتاب

میرمعرفه به اضافه به ض
»در اسم«معرب و مبنی

قبًال در فعل ها در مورد معرب و مبنی صحبت کردیم، حال این مبحث را در                    
.اسم ها بررسی می کنیم

:اسم های مبنی عبارتند از
) مع ـ اذا ـ االن ـ لما      (اشاره ـ موصول ـ ضمایر ـ شرط ـ استفهام ـ ظروف مبنی            

همه حروف عامل و غیر عامل
ا ـ اینها ـ متی ـ مهما ـ کیفهاَمن ـ م: اسامی شرط

ایَن ـ کم ـ ایان: اسامی استفهام )همه وقت( َمن ـ ما ـ کیف ـ متی ـ ماذا ـ 
تانک، تینک/ ذلک ـ ذینک: اسم های موصول در مثنی معرب اند نه مبنی** 
هاتان، هاتین/ هذان ـ هذین: اسم های اشاره در مثنی معرب اند نه مبنی** 
.نها اسمی است که با اینکه اسم استفهام است ولی معرب استت» ای«کلمه** 
کلمات مبنی، همواره مبنی بر حرکت آخرین حرف خودشان هستند که باید             ** 

.ذکر شود
تلَک:  مبنی بر فتح-1 ذلَک ـ  انَت ـ  هَی ـ 
منُذ:  مبنی بر ضم-2 ُه ـ 
انِت:  مبنی بر کسر-3 ِک ـ  ِت ـ  ـِ ـ  ل ِب ـ 
لَْنل:  مبنی بر سکون-4 انتْم ـ  کْن ـ 

»ممنوع من الصرف«منصرف و غیر منصرف
این بحث در مورد     . اسم هایی که تنوین و کسره نمی گیرند غیر منصرف اند           

.اسم های معرب است نه مبنی
 این اسم ها به جای تنوین، حرکت می گیرند و به جای           : اسم های غیرمنصرف  *

.کسره هم فتحه می گیرند
:ازاین اسم ها عبارتند
...فاطمه، مریم، کبری و: اسم تمام خانم ها

...داریوش، کوروش، سیاوش و: اسم های مذکر غیرعربی
کبری، صغری، اصغر: صفت بر وزن افعل و فعلی

...تهران، تبریز، ایران، قریش و: اسامی شهرها و کشورها و قبایل
غضبان، عطشان: زائد) ان(عثمان، سلیمان و یا صفت با: زائد مثل) ان(اسم علم با

جمع مکسری که سومین حرف آنها الف است و بعد از آن دو یا سه حرف وجود                 
.دارد مثل مکاتیب

افاِعُل. (جمع و الجمع نامیده می شود و غیرمنصرف می باشند )مفاِعل ـ مفاعیل ـ 
و) ع(، هود  )ع(، صالح  )ص(، محمد  )ع(، خضر  )ع(، لوط  )ع(، شیث  )ع(نوح* 

.فند نفر منصر8این) ع(شعیب

اسم های غیرمنصرف عالوه بر نپذیرفتن تنوین حرکت کسره نیز نمی گیرند و به             * 
حتمًا باید کسره                   جای آن فتحه می گیرند مگر در دو مورد زیر که در این صورت 

.بگیرند
المساجِد: داشته باشد) ال( اگر-1 فی 
 اگر مضاف واقع شوند؛ فی صف المدارس-2

)نعت و منعوت: (صفت و موصوف
. جیز مطابقت دارد4صفت با موصوف خود در

)مفرد، مثنی، جمع( عدد  -1
)مذکر ـ مؤنث( نوع-2
 معرفه یا نکره بودن-3
)رفع، نصب، جر( اعراب-4

علٍمذوجاء رجل. اگر میان دو نکره باشد، صفت است) ذو(کلمه*   
    صفت

الذیجاء الرجل: استدار بیاید صفت) ال(اسم موصولی که قبل از آن اسم* 
     صفت

مکًی. اسم های منسوب صفت اند*  )صفت(رجٌل 
:اسم های جامد و مشتق* 

 …جعفر، ذهب و: اسمی است که ریشه فعلی نداشته باشد: جامد
اسم هایی که دارای ریشه فعلی باشند مشتق هستند و از وزن های مختلف              : مشتق

.ساخته می شوند
:  دسته تقسیم می گردندجامدها نیز به دو* 

جامد مصدری ، جامد غیر مصدری
:جامد مصدری که مصادر فعل های مجرد و مزیدند

:این اسم ها عبارتند از
نَصََر، عبادۀ ـ ذهاب ـ ظهور ـ زلزال: مانند

:جامد غیرمصدری آن است که از آن هیچ کلمه  ی دیگری به دست نمی آید مانند
دیوار: جدارپا: ِرْجل
:اع مشتقانو

 اسم تفضیل-3 اسم مفعول-2 اسم فاعل-1
 صفت مشبهه-6 اسم مبالغه-5 اسم آلت-4
 اسم مکان-8 اسم زمان-7

 اسمی است و بر شخصی که کاری را انجام می دهد داللت می کند و                :اسم فاعل
:در ثالثی مجرد بر وزن فاعل ساخته می شود مانند

 کاتب←فاعل)ک ت ب(
 زاهد←فاعل)ز هـ  د(

.و در ثالثی مزید به روش زیر ساخته می شود
ـُ(ابتدا یک   *  به اول فعل ماضی مزید اضافه می کنیم و یک حرف به آخر مانده       ) م

.را کسره می دهیم
ُمَعلِّْم←َعلَّم فَعَل(  )بر وزن 

مُْحسُن←َحسَن فَعل(  )بر وزن 
 اسمی است که بر کسی داللت می کند که کاری بر روی آن انجام                :اسم مفعول

)اسمی که معنای مفعولی دارد(می گیرد
.در ثالثی مجرد بر وزن مفعول ساخته می گردد* 
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)بر وزن مفعول(»نوشته شده«مکتوب)ک ت ب(
)بر وزن مفعول(» داده شدهیاری«منصور)ن ص ر(

.در ثالثی مزید به روش زیر ساخته می گردد* 
ـُ(ابتدا یک    اضافه می کنیم و یک حرف به       ) ثالثی مزید(به اول فعل ماضی     ) م

.کسره می دهیم) عین الفعل(آخر مانده را
فَعَل(َعلَّم ُمعلَّْم←)بر وزن   

یَْف(یُرِْسُل مُرَْسْل←)ِعُلبر وزن   
 اسمی است که بر برتری صفتی بر یک شخص در مقابل همان                 :اسم تفضیل

.صفت در یک شخص یا اشخاص دیگر داللت دارد

. ساخته می شودفُعلی واَفَْعْلبر وزن
   مؤنث  مفرد

.خیر و شر نیز اسم تفضیل هستند* 
اَفَْعل) ِمن(وجود*  . نشان دهنده ی اسم تفضیل استپس از 

:»ابزار«اسم آلت
. بر ابزار و وسیله انجام فعل داللت دارد

:و بر سه وزن ساخته می شود
ِمفعال ِمفعلۀ،  ِمْفَعل، 

ِمکنسۀ)سوهان(ِمبْرَد ِمفتاح)جارو(،  )کلید(، 
:اسم مبالغه

بر زیادی و کثرت یک صفت در یک شخص داللت دارد و بر وزن های زیر                    
.ته می گرددساخ

فَعیل ـ فعول فِّعیل ـ  فُّعول ـ  فَعول ـ  فّعالۀ ـ  فَّعال ـ 
ِصّدیق ـ علیم ـ قیوم قُّدوس ـ  َحسود ـ  َعالمۀ ـ  شکاک ـ 

گاهًا شغل هایی که در این وزن می آیند و                فَّعال مخصوص مشاغل است اما  وزن 
.ریشه ی فعلی ندارند جامد هستند

»خرمافروش«تَّمار»عطرفروش«عطار
:صفت مشبهه

صفت مطلق زبان فارسی مانند     «بردارنده صفتی دائمی و پایداری داللت می کند،        
»...خوب، بد، زشت، زیبا، سفید، سیاه و

:مهمترین اوزان
فُعال، فعال فُعل،  فُعال،  فَعول،  فََعل،  فَْعل،  فَعیل،  فَِعل،  فعالن، فعلی، 

َحَسْن،            َصْعب،  َکِسل، شریف، کسیر،  حُر، خضرا،     غضبان، غضبی،  غیور، شجاع، 
َجبان

.وزن افعل اگر بر رنگ یا عیب و نقص داللت کند صفت مشبهه است* 
،)آبی(، ازرق)سیاه(، اسود)سفید(، ابیض)سبز(، اخضر)قرمز(، احمر)گندمگون(اسمر
اغبَر)سیاه(، ابلق)زرد(اصفر )تیره(، 

.عیب ها و نقص ها نیز در زبان عربی صفت مشبهه محسوب می شوند
اَفَْعل و مؤنث        ) چه عیب و نقص مادی و چه عیب معنوی          ( مذکر آنها بر وزن 

.این ها نیز مثل رنگ ها بر وزن فعالء می آید
،)لکنت دار(،الکن)الل(،اَخَرس)ناشنوا(،اَصّم)الل(،ابکم)احمق(،اَرعن)نابینا(اعَمی
)نادان(احمق

شبهه محسوب  اسم های فاعل و مفعولی که بر صفتی ثابت داللت دارند صفت م            * 
طاهر، سالم، محمود: مانند.می شوند

:اسم زمان و مکان
.اسمی است که بر زمان و مکان انجام فعل داللت دارد

:وزن های مهم اسم زمان و مکان
َمْفَعلَۀ َمْفِعْل ـ  مدرَسۀ: مانندَمْفَعْل ـ  َمشرِق،  َمکتَب، 
:اسم از لحاظ جنس
اسم مذکر ـ اسم مؤنث

:مذکر
دیِکجا): حقیقی( رُجْل ـ   ـ سعید)خروس(ندار مذکر مثل 
قلم ـ کتاب: جاندار و مؤنث نباشد): مجازی(

:اقسام مؤنث
) ۀ ـ اء ـ ی یا الف تنها          (مؤنث و جاندار و دارای عالمت مؤنث         : حقیقی: الف
)کبرا(فاطمۀ ـ زهراء ـ کبری: مانند. باشد
صحراء، دنیا: دمانن.اسم بی جانی که دارای عالمت مؤنث باشد: مجازی: ب
:به دو دسته از اسم ها گفته می شود: معنوی: ج
واقعًا مؤنث جاندارند ولی عالمت مؤنث نداشته باشند-1 مریم،: مثل.  اسم هایی که 

»معنوی حقیقی«... زینب و
 بعضی از اسم های بی جان که عالمت مؤنث نیز ندارند ولی در زبان عربی                   -2

...اعضای زوج بدن و: مانند» یمعنوی مجاز«مؤنث فرض می شوند
دار،ِسْن    : مانند ،)چاه(،ساق،عین،ید،قوم،شمال،حرب،بئر  )دندان(شمس،ارض،نفس، 
ِرْجل)انگشت(،نار،روح،جهنم،اصبع)لشکر(ِجیش اُذُْن)پا(،  ...، کتف و)گوش(، 

:  آن است که مذکر نباشد ولی عالمت مؤنث داشته باشد مانند               :مؤنث لفظی
معاویه، زکریاء

:اسم از لحاظ تعداد
...مؤمن، محمد و: اسمی است که تنها بر یک نفر داللت می کند:  مفرد-1
در حالت  ) ان(اسمی است که بر دو نفر داللت می کند و نشانه های آن              :  مثنی-2

.در حالت نصب و جر می باشند) ین(رفع و
 گروه زیر   اسمی است که بر بیش از دو نفر داللت می کند و خود به سه              :  جمع-3

.تقسیم می شود
:جمع سالم) الف

) وَن(و در حالت رفع با       ) یَن(که در حالت نصب و جر با          :  جمع مذکر سالم   -1
مؤمنوَن. می آید مؤمنیَن، 

مؤمنات: ساخته می شود مانند» ات«که با:  جمع مؤنث سالم-2
داردجمع مکسر کلمه ای است که معنی جمع دارد اما نشانه جمع ن           : جمع مکسر) ب

ولی تعریف صحیح تر آن، این است که کلمه ای که شکل مفردش تغییر کرده                    
بیت/ َرُجْل، رجال/ کتاب، کتب/ مدرسه، مدارس/ مسجد، مساجد: مانند.باشد

، بیوت)خانه(بیت/ ، ابیات)شعر(
ملّۀ و        *  اّمۀ،  که نشانه جمع نداشته ولی معنای جمع داشته        ... به کلماتی مثل ناس، 

.م جمع می گویندباشند، اس
:اسم از لحاظ حرف پایانی

...زهراء، صحراء و: ختم می شوند مانند» اء«اسم هایی که به:  ممدود-1
...کبری، دنیا و: ختم می شود مانند» ی یا الف«اسم هایی که به:  مقصور-2
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ضمنًا حرف یکی مانده به آخر          » ی«اسم هایی که   :  منقوص-3 ختم می شوند و 

الباقِی:  گیرد مانندآنها کسره می الحافِی،  القاِضی، 
اسم هایی که جزء سه گروه باال نباشد و همچنین اسامی که یاء             :  صحیح اآلخر-4

تقّی و: مشدد ختم شود مانند علّی ،  ...فاطمۀ، کتاب، دختر، 
:حروف

کلمه ای است که بر معنای مستقلی داللت نکند، و به وسیله ی آن میان کلمات                
:َعلَی در جمله ی: گردد؛ مانندارتباط ایجاد

الُکرسی َعلَی  »روی صندلی نشستم«َجلَْسُت 
» پ،چ،ژ،گ«الفبای زبان عربی همان الفبای فارسی است؛ به جز چهار حرف                

:آنها عبارتند از
ا،ب،ت،ث،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ک،ل،م،ن،و،ی

.البته همزه هم می باشد که جزء حروف اصلی نیست
:ف بر دو دسته اندحرو
غیرعاملعامل
. حروفی که بر حرکت اسم پس خود تأثیر می گذارد مانند حروف جر:عامل

حروف عامل
کاربرد مثال انواع حروف

اسم بعداز خود را مجرور می کند
ـِ    َعلی ـ-ب مِن ـ الی ـ   فی ـ 

َمنُذ ـ ـِ ـ  ل رب ـ  عَن ـ 
حتّی

حروف جر

 د و بر اسمبر سر جمله اسمیه می آین
.و خبر تأثیر می گذارند

لَعل ـ اَنَّ ـ  اِنَّ ـ  لکَّن ـ 
کاَّن لیت ـ 

حروف  مشبهه
بالفعل

بر سر فعل می آیند و آن را
منصوب می کنند

اِذن ـ لَْن ـ کی ـ  اَْن ـ 
ـِ ل حتّی ـ  حروف ناصبه

بر سر یک یا دو فعل می آیند و فعل
را مجزوم می کنند

َمْن ـ الی  نهی ـ لم ـاِْن ـ 
ـِ  امر غائب و متکلم ل لما ـ  حروف جازمه

مثل حروف مشبهه بالفعل عمل
می کند که اسمش مبنی بر فتح
محًال منصوب و خبرش مرفوع

.است

ال حروف الی نفی
جنس

:حروف غیر عامل
.حروفی که هیچ تغییری در اعراب کلمه ی بعد از خود ایجاد نمی کنند

مثال انواع حروف مثال انواع حروف ردیف
ال ـ ما حروف نفی هل ـ أ استفهام 1

یا ـ ایا حرف ندا و ـ ف ـ ثم ـ
اَْم اَو ـ  بل ـ  عطف 2

الّا استثنا ال تعریف 3
قد تحقیق َس ـ سوف استقبال 4
و واو حالیه ما مای کافه 5

)جار و مجرور(اسم یا ضمیر+ حرف جر: مجرور به حرف جر* 
.قسام شبه جمله استجار و مجرور از ا* 

:به اضافهمجرور
مضاف الیه+ مضاف
التدبیرسوُء

مضاف    مضاف الیه
مضاف

.مضاف همیشه اسم است ولی مضاف الیه اسم یا ضمیر است* 
ُهم و     (هرگاه یکی از ضمایر متصل نصبی و جری         *  ُهما ،  با اسم همراه شوند    ...) ُه ، 

.محًال مجرور و مضاف الیه خواهند بود
)نا ـ ی ـ هم(بونا ـ قلمی ـ کتابهما

محًال مجرورند .مضاف الیه 
.و تنوین نمی گیرد) ال(مضاف هیچ گاه* 
.مضاف اگر اسم مثنی یا جمع مذکر باشد نون آخر آن حذف می شود* 

←ه+ یومان

یا مسلمین العالم
 یوماه
 یا مسلمی العالم←

دائمًا نیاز به مضاف الیه دارند        * کّل، مع، ذو، بعض، امام، قیل،       :  اسم های روبه رو 
...بعد، خلف، وراء، فوق، تحت، عند و

انواع اعراب ظاهری ـ تقدیری ـ محلی
مخصوص کلمات معرب است که توان پذیرش اعراب را ندارند و             : تقدیری) الف

.فرضًا به آنها اعراب می دهیم
.باشد) ی ـ ا(اسمی که حرف آخرش الف: اسم مقصور) 1

. حالت رفعی و نصبی و جری اعرابشان تقدیری است3اسم های مقصور در هر* 
الفتیُترایالفتیجاء

تقدیراً مرفوع فعل     فاعل 
رایُت الفتی

تقدیراً منصوب:  فاعل      الفتی: ُتفعل:رای مفعول 
سلمُت علی الفتی

راًمجرور به حرف جر تقدی
ی+ صدیق= صدیقی= اسم های مضاف به یاء متکلم) 2

.این اسم ها در حالت رفعی، جری، نصبی اعرابشان تقدیری است
               صدیقیجاء
تقدیراًفعل فاعل، مرفوع 

   صدیقیرایُت
تقدیراً: فاعل       صدیقی: ُتفعل: رأی مفعول منصوب 

سلمُت علی صدیقی  
فاعل: ُتفعل: َسلََم
تقدیراً مجرور: صدیقیحرف جر: علی مفعول به، 
اگر اسم های خمسه به یاء متکلم اضافه شوند در هر سه حالت اعرابشان تقدیری              * 

.است
قاِضی= ختم می شوند) کسره(اسم هایی که به: اسم های منقوص) 3

بشاناین اسم ها در حالت رفعی و جری اعرابشان تقدیری و در حالت نصبی اعرا                
.تقدیری است

تقدیراً مرفوعالقاِضیجاء
مسند به اعراب اصلیالقاضَیرایُت

تقدیراً مجرورالقاضیسلمُت علی
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اگر اسم های منقوص ال نداشته باشند در حالت رفعی و جری یاء آنها حذف و                  

تقدیراً(جاَء قاض.تنوین کسره می گیرند )فاعل مرفوع 
.له در حالت رفعی اعرابشان تقدیری است فعل مضارع مختوم به حرف ع-4

تقدیراً مرفوع( یهِدی/ یَْدُعو )مضارع 
کلماتی که با توجه به جایگاه قرار گرفتن در جمله اعرابشان               : اعراب محلی

.مشخص می گردد، اعراب محلی می گویند
محًال          -1: انواع اعراب محلی  *   همه اسم ها و فعل های مبنی وقتی نقش می گیرند 

.ع، منصوب یا مجرور یا مجزوم می شوندمرفو
ضمایر، اسم اشاره، موصول، استفهام، شرط، ظروف، فعل  های ماضی و مضارع         * 

.در جمع مؤنث اعراب محلی دارند
محًال مرفوع      = جاء هذا الرجل    *  به خاطر آنکه هذا فاعل و فاعل        «هذا، فاعل 

».همیشه مرفوع است
محًال= رایُت هذا الرجل به خاطر آنکه هذا مفعول و مفعول« منصوبهذا، مفعول 

».همیشه منصوب است
.اسم های اشاره و موصول مثنی اعرابشان فرعی است و معرب محسوب می شوند

هذانجاء
  فاعل مرفوع به اعراب فرعی

:در صورتی که جمله ها نقشی بگیرند اعرابشان محلی است: جمله ها* 
المؤمُن المعلم فی الصف: قال 

محًال منصوب مفعول، جمله اسمیه، 
یذهب الی المسجدالمؤمُن

محًال مرفوع خبر جمله فعلیه، 
.اگر جار و مجرور یا ظرف ها نقشی بگیرند اعرابشان محلی است: شبه جمله* 

عندی مال
محًال مرفوع)ظروف(خبر مقدم شبه جمله  ،

ِمن االیمانالنظافُۀ
 مرفوعمحًال) جار و مجرور(خبر شبه جمله،

به جای حرکت های اصلی باال عالئم و نشانه های دیگر           : اعراب فرعی و نیابی   
.قرار می گیرد

در حالت نصبی به جای فتحه، کسره می گیرد و در حالت            :  جمع مؤنث سالم   -1
.رفعی و جری اعرابشان اصلی است

  الطالباِترایُت
فعل ماضی: رأی
محًال مرفوع، ضمیر متصل: ُت رفعیفاعل و 

.به جای فتحه، کسره گرفته است/ مفعول و منصوب به اعراب فرعی: الطالباِت
تاِن(در حالت های رفعی:  اسم مثنی-2 .می گیرد) اِن ـ 

التلمیذاِن ُ    ( جاء  .می گیرد» ان ،تان«فاعل مرفوع به اعراب فرعی به جای  
التلمیذیِن   )مفعول منصوب به اعراب فرعی(رایُت 

التلمیذیِن   سلمُت ع جار و مجرور،مفعول به، اعراب فرعی به جای کسره از           (لی 
.استفاده می کنیم» ین«
)واو ـ عالمت رفع. (می گیرد) ون(در حالت رفعی:  جمع مذکر-3

ُ     )  فاعل مرفوع به اعراب فرعی(جاِء المعلمون*  .می گیرد» ون«به جای   
المعلمیَن َ    )  رعیمفعول منصوب به اعراب ف(رایت  .می گیرد» ین«به جای   

ِ    (سلمت علی المعلمین .می گیرد» ین«مجرور، مفعول به،به اعراب فرعی به جای   
َحم: ( اسم های خمسه-4 )اب ـ اخ ـ فو ـ ذو ـ 

.می گیرد» واو«در حالت رفعی
ُ   )  فاعل مرفوع به اعراب فرعی(جاَء ابوک*  می گیرد» واو«به جای    

.می گیرد» الف«الت نصبیدر ح
اباَک َ   )  مفعول منصوب به اعراب فرعی(رایُت  .می گیرد» الف«به جای   

ِ     )  مجرور به اعراب فرعی(سلمُت علی ابیک .می گیرد» ی«به جای  

 

.اگر اسماء خمسه مضاف واقع نشوند اعرابشان اصلی است
اٌب )فاعل مرفوع به اعراب اصلی(جاء 

.اعراب فرعی دارند) الف ـ واوـ ی(ارع دارای ضمایرفعل  های مض
یذهبان ـ تذهبون

مرفوعات
ٌ          (اسم مرفوع بعد از فعل معلوم است که نشانه آن            : فاعل ،)ون(،  ) ان(،  )  ُ   یا  

.می باشد) واو(
.ممکن است میان فعل و فاعل جار و مجرور بیاید* 

ِمن الحیوانانواُعالعالمفیتعیُش  
انواُعجارومجرور:         العالمحرف جر: فیلفع:تعیُش فاعل و مرفوع:     

:انواع فاعل
.اسم مرفوع بعد از فعل است= اسم ظاهر

 السموات و االرضاُهللاَخلََق
.ضمیر متصل رفعی به فعل است= ضمیر بارز

فاعل ضمیر بارز: واوفعل: ذهب←ذهبوا
.جمله ذکر نمی شود و یک ضمیر متناسب با صیغه فعل استدر: ضمیر مستتر

 فی امورهیجتهُدالمؤمُن
)هو(   فعل ـ فاعل آن ضمیر مستترمبتدا

.اسم مرفوع قبل از فعل فاعل محسوب نمی شود بلکه مبتدا است* 
.در مثال باال) المؤمُن(مثل،

انَت ـ انا و نحن        (ضمایر مستتر    13و7و4و1 صیغه های   می باشند که در  ) هو ـ هی ـ 
. فعل ها می آیند14و
از نظر نوع و عدد) در وسط جمله بیاید( اگر فعل ها بعد از اسم یا ضمیری بیاید  -3

.با آن اسم یا ضمیر مطابقت می کند
     نجحانالمؤمنان

مثنی مذکرمثنی مذکر
  نجحتانالمؤمنتان

مثنی مونثمثنی مؤنث
.محسوب نمی شود بلکه مبتدا استاسم مرفوع قبل از فعل فاعل* 

المؤمُن در مثال باال .مثل 
. اگر فاعل اسم ظاهر و جمع مکسر غیرعاقل به صورت مفرد مؤنث می آید-4

 االشجارازهاًرتَفتحت
فاعل جمع مکسر: ازهارفعل مفرد مؤنث: تفتحت
 هذه التلمیذۀاخالقاحسنت
خالقفاعل جمع مکسر: اخالقفعل مفرد مؤنث: احسنت

.فعل با فاعل از نظر مذکر و مؤنث بودن مطابقت می کند* 
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الرجُلَذَهَب
فاعل مذکر: الرجُلفعل مذکر: َذَهَب
االمراُۀَذَهبَْت
فاعل مؤنث: االمراُۀفعل مؤنث: َذَهبَْت

.اگر فاعل اسم ظاهر باشد فعل مفرد می آید چه فاعل مفرد باشد و چه جمع باشد
المؤمُن نَجََحْت المؤمنۀنََجَح 
نََجَح المؤمنتاننََجَح المؤمنان

:معلوم و مجهول
فعلی که فاعلش مشخص باشد معلوم و فعلی که فاعل آن نامشخص است                    

.مجهول می باشد
فعل مجهول از فعل متعدی ساخته می شود پس هرگز فعل های الزم مجهول                  

.نمی شوند

:طریقه مجهول کردن فعل معلوم
در ثالثی مجرد و مزید ابتدا حرف اول یعنی حرف               : ل مضارعدر فع) الف

را در واقع حرف یکی مانده به آخر        ) عین الفعل(مضارعه را مرفوع می کنیم سپس    
یُضَْرُب←یَضِْرُب.را مفتوح می کنیم  

را کسره داده و تمام حروف      ) یکی مانده به آخر   (عین الفعل  : در فعل ماضی  ) ب
فُتَِح←فَتََح.       ضمه می دهیم) به جز حرف ساکن دار را(رک آن رامتح  
 *

َضاِرَب
فُِوعَل می آید فاَعَل باشد مجهول آن بر وزن  .هرگاه ماضی بر وزن 

ُضوِرَب← ُشوِهَد←شاِهَد   
:طریقه مجهول کردن جمله

زیداًعلٌیضََرَب
مفعول و منصوب: زیداًفاعل و مرفوع: علٌیفعل ماضی: ضََرَب

نایب« ابتدا فاعل را حذف می کنیم، مفعول را به جای فاعل با نام جدید                    -1
.قرار می دهیم» فاعل

زیداًضََرَب  
. فعل را به روش باال مجهول می کنیم-2

زیداً ضُِرَب 
.ده است باید حرکت حرف آخرش مطابق باشد چون مفعول به جای فاعل آم-3

زیُد ضُِرَب 
 در صورتی که نائب فاعل مؤنث و فعل مذکر باشد برای مطابقت فعل و                   -4

. می بریم4را به صیغه» فعل«نائب فاعل
فاطمًۀ-1 علٌی  ضََرَب   
فاطمٌۀ-2 ضَرََب   
فاطمٌۀ-3 ضُرَِب   
فاطمٌۀ-4 ضُرِبَْت   

 قیل،←قََوَل: مانند. می آید» فِیل«ر وزن   فعل ماضی اجوف اگر مجهول شود ب      
دیَس←داَس  

←یَْقَوُل: مانند. می آید» یفاُل«فعل مضارع اجوف اگر مجهول شود بر وزن           

یُقاُل،
یباُع←یبیُع  

:جمله اسمیه
خبر+ مبتدا

مجتهُدا لمؤمُن 
ٌ           « مرفوعی که در ابتدای جمله بیاید و در آخر               ) ضمیر(اسم  : مبتدا     ُ 

.بگیرد» ،ان،ون،واو
. کلمه یا کلماتی که معنای مبتدا را کامل می کند:خبر
قرار... گاهی میان مبتدا و خبر، صفت و یا مضاف الیه یا جار و مجرور و                   * 

.می گیرد
قائٌمفی الصفالمعلُم

خبر: قائٌمجار و مجرور: فی الصفمبتدا: معلُمال
:انواع خبر

: یک اسم مفرد یا مثنی یا جمع است: مفرد
مجتهدوَنهم

        خبر مفرد
فعل+ مبتدا: جمله فعلیه

الکالَمیَحُرَّالکالُم  
محًال مرفوع خبر جمله فعلیه 

)خبر+ مبتدا(جمله اسمیه+ مبتدا: جمله اسمیه
ممتاٌزالتلمیُذ اخالقُه 
محًال مرفوعمبتدا مبتدا و خبر، خبر جمله اسمیه 
وراءکالدنیا

محًال مرفوع ظرف، خبر شبه جمله 
جار و مجرور یا ظرف+ مبتدا: شبه جمله
محًال مرفوعالحمدهللا جار و مجرور، خبر شبه جمله 

محًال مرفوع است*  .اگر خبر مفرد نباشد 
/ باال: فوق/ پس: بعَد/ پیش  : قبَل/ نزد: عنَد/ با: َمَع  : ظرف ها عبارتند از  * 

.مقابل: امام/ پشت: خلف،وراء/ زیر:تحت
.اگر خبر شبه جمله با اسم استفهام باشد بر مبتدای خود مقدم است* 
؟اَنَْتَمْن
مبتدای مؤخر: اَنَْتخبر مقدم: َمْن

ماٌلعندی
مبتدای مؤخر: ماٌلخبر مقدم: عندی

:خبرمطابقت مبتدا و

مُْجتَهُد التلمیُذ 
.هرگاه خبر مشتق باشد با مبتدای خود از نظر جنس و عدد مطابقت می کند

التلمیُذ← مفرد مذکر: مُْجتَهُد/  مفرد مذکر:   
← مجتهداِن   مثنی مذکر: مجتهداِن/ مثنی مذکر: التلمیذاِنالتلمیذاِن 

)افعال ناقصه ـ حروف مشبهه بالفعل ـ الی نفی جنس(خنواس
 عواملی هستند که اول جمالت اسمیه می آیند و حرکت خبر را تغییر                  :نواسخ

به همین دلیل به آنها     . می کنند) باطل(می دهند و در واقع حکم قبلی آن را منسوخ          
.نواسخ می گویند

کانَّ (:حروف مشبهه بالفعل) الف اَنَّ ـ  لیَتاِنَّ ـ  لکّن ـ  لعلَّ ـ  )ـ 
این حروف در اول جمالت اسمیه آمده و مبتدا را منصوب کرده اما با حرکت خبر                 

.کاری ندارد
عالمٌ؛ عالٌماَهللاِنَّاُهللا 

اِنَّ اِنَّ      خبر  اسم 
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 فی اعمالهممجدونالمعلمیناِنَّالمعلموَن مجدون فی اعمالهم

اِنَّ و منصوب اِنَّ   اسم   و مرفوعخبر 

واَنَّ(مفهوم حروف مشبهه بالفعل* لَعل»گویا«،َکاَنَّ»هماناـبدرستی که«اِنَّ  ،»شاید«، 
لیَت»اما«لکنَّ »ای کاش«، 
تمامی نکاتی که درباره خبر و انواع خبر و درباره مبتدا گفته ایم در این جا نیز* 

یعنی. ی کندبه طور کامل برای اسم حروف مشبهه بالفعل و خبر آنها صدق م               
ممکن است که خبر حروف مشبهه بالفعل به صورت جمله اسمیه یا فعلیه یا مفرد               
و یا شبه جمله باشد و بحث داشتن خبر مقدم نیز برای حروف مطرح می باشد                   

)مثل مبتدا و خبر مفعولی(
    معلمًافی المدرسۀاِنَّ

محًال مرف:فی المدرسۀ اِنَّ به صورت شبه جمله  وعخبر مقدم 
اِنَّ و منصوب: معلمًا اسم مؤخر 

صابٌراِنَّه
محًال منصوب: ه اِنَّ  اسم 

اِنَّ مرفوع: صابٌر )به صورت مفرد(خبر 
اگر جمله با ضمایر منفصل مرفوع شروع شده باشد و بخواهیم حروف مشبهه              * 

بالفعل به اول آن جمله اضافه نماییم، ضمیر متصل مرفوع را به ضمیر متصل                  
. در همان صیغه تبدیل می کنیمنصبی و جری

معلّم معلٌم: انا  تلمیٌذانّی  تلمیٌذ: هو  انُّه 
هرگاه حرف ما به حروف مشبهه بالفعل متصل شده باشد باعث می شود که اثر              * 

= مای کافه  «حروف مشبهه بالفعل خنثی شده بی تأثیر شوند به این حروف                
.می گویند» بازدارنده

  اخوٌۀالمؤمنونانّما
خبر مفرد و مرفوع: اخوٌۀمبتدا و مرفوع: المؤمنون

الی نفی جنس
حرفی است که بر سر جمالت اسمیه آمده و مثل حروف مشبهه بالفعل عمل                   

.می کند یعنی مبتدا را منصوب ولی خبر را مرفوع نگه می دارد
 من عفو عند القدرۀاحسُنشیال

بر الی نفی جنس و مرفوعخ: احسُناسم الی نفی جنس، مبنی بر فتح: شی
غالبًا مبنی بر فتحه               *  َ        (اسم الی نفی جنس باید نکره باشد و  می باشد و   )   

.محًال منصوب است
.خبر الی نفی جنس می تواند مفرد، جمله یا شبه جمله باشد* 

بلیَۀ اصعُبال 
خبر از نوع مفرد و مرفوع

خیَر فی ودال 
محًال مرفوع خبر از نوع شبه جمله 

باالنساِنالشیء یَْصَعُد 
محًال مرفوع خبر از نوع جمله فعلیه 

گاهی خبر الی نفی جنس در جمله حذف می شود که در این صورت از مفهوم               * 
.جمله باید تشخیص داد
         در اصل
← الَهال اله اال اهللا    اُهللا» موجوٌد«    ال  اِال 

. ی جنس جمله بین هیچدر ترجمه ی الی نف*  .نیست می آید......................

.نیست خدایی جزء خداوند یگانههیچ
.اسم الی نفی جنس ال نمی گیرد*

البیِت: مانند الرجُل فی  ال 
.اسم الی نفی تنوین نمی گیرد* 

البیِت: مانند الرجًال فی  ال 
.اسم الی نفی جنس جمع بسته نمی شود* 

البیِتال الر: مانند جاَل فی 
.اسم الی نفی جنس مثنی نمی شود* 

البیِت: مانند الرجلیَن فی  ال 
.اسم الی نفی جنس خبر مقدم نمی شود*

َرُجَل: مانند البیِت  ال فی 
افعال ناقصه

،)وقتی که(، مادام)صبح گردید(، اصبح)شد(، صار)نیست(، لیس)بود(کان: عبارتند از
...، و)هنوز، همیشه(مازال
فعل

عالُم اُهللا 

های فوق به اول جمالت اسمیه آمده و برعکس حروف مشبهه بالفعل عمل                 
.می کنند یعنی با اعراب مبتدا کاری نداشته اما خبر را منصوب می کنند

عالمًا ُاهللاکان←
اُهللا: کان عالمًا: فعل ناقصه      خبر کان مفرد و منصوب: اسم کان و مرفوع    
مفیًدالمعلُمکان درسُه 
فعل ناقصه   : کان

اسم کان و مرفوع: المعلُم
محًال منصوب: درسُه خبر کان به صورت جمله اسمیه 
التالمیَذتَُدِرُسالمعلمُۀکانْت  
نشانه مؤنث بودن است: ْتفعل ناقصه: کان

اسم کان و مرفوع: المعلمُۀ
محًال منصو: تَُدِرُس بخبر کان، جمله فعلیه 

ضمایر متصل مرفوع   ) مثل فعل های معمولی  (اگر فعل ناقصه ای حذف شده باشد       * 
.را که در آخر آنها افزوده می گردد به جای فاعل، اسم افعال ناقصه می گوییم

. االبراراخواَنواالعلماء کان
خبر کان: اخواَناسم کان: واوفعل ناقصه: کان

منصوبات
جلوسًا: مانند. س فعل جمله استمصدر منصوب، از جن: مفعول مطلق َجلَْسُت ، 

انواع مفعول مطلق
.معموًال آخر جمله می آید و صفت یا مضاف الیه ندارد: مطلق تأکیدی

اُهللا القرآننََزُل تنزیًال 
    مصدر مطلق تأکیدی منصوبفعل

بـرای بیان نوع انجام شدن فعل می آید و همیشه بعد از آن صفت یا                : مطلـق نوعـی   
. الیه می آیدمضاف
شدیداًضربًاضَرَبْتُه
.صفت که به صورت قید معنا می شود: شدیداً / مفعول مطلق نوعی: ضربًا

مفعـول مطلـق نوعی و تأکیدی همیشه مفرد به کار می روند و هیچگاه مثنی یا                 * 
.جمع به کار نمی روند و فقط مفعول مطلق عددی می تواند مثنی و جمع باشد
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 و یـا آخـر جمالت کلمات می آیند که فعلشان در جمله ذکر               گاهـی در آغـاز    * 

نمـی شـود و ایـن گونـه فعـل ها منصوبند و برای تأکیدآورده می شوند و از نوع                     
.مفعول مطلق تأکیدی به حساب می آیند

سمعًا،                   حتمًا ،  ایضًا،  جداً ،  سهًال ،  اهًال و  مهًال ،  حقًا ،  صبراً ،  حمداً ،  عفواً ،  شـکراً ، 
بحان اهللاطاعه ، س

صبراً تنها در صورتی که در اول جمله بیایند و یا بعد از           *  حمداً ،  عفواً ،  شکراً ، 
منادا مفعول مطلق هستند و اگر قبل از آنها فعلی بیاید، دیگر مفعول مطلق نیستند

شکراً«و ممکن است نقش های مفعول به یاء مفعول له :را داشته باشند» خصوصًا 
عفواً یا اخیحاکم من العفواًطلبْت

          مفعول
یـا بـه شـکل مثنی و جمع مؤنث سالم           » ۀ  « بـه همـراه     : مفعـول مطلـق عـددی     

اٍت« .ذکر می شود» اتین ، 
ویژه علوم«مصـدر منصـوبی اسـت که علت فعل را بیان می کند    : مفعـول له  ) 2

»انسانی
.ـ بعد از فعل جمله قرار می گیرد

لَِم .می آید» الماذ«ـ در جواب 
: بنابراین افعالی که به وسیله اعضاء بدن انجام شوند مثل         «ـ از مصدر قلبی است      

»مفعول به واقع نمی شوند... رفتن، نشستن ، خوردن و
معموًال پس از جار و مجرور می آید .ـ 

عزاً                    **  رهبًۀ ،  ریاًء ،  حبًّا ،  تطهیراً ،  حیاًء ،  تفاخراً ،  غروراً ،  تکـبراً ،   ،   خشـوعًا ، 
کراهًۀ و ... تّعنًا ، 

مفعول فیه یا ظرف
 ظرف مکان-2 ظرف زمان-1

:معروف ترین ظرف های زمان
فوراً: فوراًدیروز: أمِْسقبل: قبل
روزی: یومًاهرگاه: اِذاهنگام: ِعنَد
چه موقع: متیهنگامی که) روی فعل ماضی: (لما

ساعت: ًۀساعهنگام روز: نهاراًَهنگام شام: عشاًء
ماه: شهراًسال: سنًۀهنگام تابستان: سیفًا
هفته: اسبوعًاهنگامی که: حینفردا: غداً
امروز: الیومهنگام زمستان: شتاًءاالن: االن

عصر: مساًءسال: عامًاهنگام صبح: صباحًا
هنگام شب: لیًالهنگام پائیز: خریفًا

:مشهورترین ظرف های مکان
مقابل: امامزیر: تحتباال: فوق
پشت سر: وراءپشت: خلفپهلو: َجنَْب
نزد: عندجایی که: حیثکجا: ایَن
آنجا: هناکاینجا: هنانزد: لدن
سمت چپ: یساراًسمت راست: یمینمیان: بین

سمت شرق: شرقًادور: حولاز میان: خالل
سمت جنوب: جنوبًاسمت شمال: شماًالسمت غرب: غربًا

ظـرف هـای زمـان و مکـان، مفعول فیه هستند مشروط به این که در برگیرنده                  * 
.باشند و نقش دیگری در جمله نداشته باشند» فی«معنای

مـثًال مبـتدا، فـاعل، مفعـول بـه، مضاف الیه نباشد و یا پس از حرف جر واقع نشده                  
.باشد

قبل از ظرف واقع شوند،     » عدد«یا  و  » اسم اشاره«و یا   » کل و بعض  «اگر کلمه   * 
.جانشین مفعول فیه محسوب می شوند

:حال
.اسمی است که حالت فاعل یا مفعول را در جمله بیان می کند

.حال ممکن است مفرد یا جمع باشد* 
معموًال فاعل یا مفعول به است: »صاحب دل«ویژگی ذوالحال .یک اسم معرفه که 

اصوًال مشتق و نکره که در جنس و تعداد          اسمی است منصو  : ویژگی حال مفرد   ب و 
.با ذوالحال مطابقت می کند

معموًال بالفاصله بعد از           : ویژگـی جملـه حالیه     اگر حال به صورت جمله فعلیه باشد 
به معنی در» واو حالیه«یـک اسـم معـرفه مـی آید و اگر جمله اسمیه باشد بعد از                 

حاِل جمله        م» قد«حالـی کـه قـرار مـی گیرد، اگر قبل از فعل               ا، لم و لما آمده باشد 
.قرار می گیرد» واو«فعلیه نیز پس از
.می آید» کیف ـ چگونه«ـ حال در جواب

:به حال مفرد» جمله حالیه«تبدیل
را حذف کرده و خبر را از حالت        ) مبـتدا(واو حالـیه و ضـمیر منفصـل پـس از آن             

شد از آن اسم مشتقمـرفوع و منصـوب تـبدیل مـی کنـیم و اگر خبر جمله فعلیه با                
می سازیم و سپس آن را منصوب می کنیم توجه شود که            ...) اسـم فاعل و     (مناسـب   

.حال مفرد به دست آمده در جنس و تعداد با ذوالحال مطابقت کند

:تبدیل جمله حالیه به حال مفرد
را حذف کرده و خبر را از حالت        » مبتدا«واو حالـیه و ضـمیر منفصـل پـس از آن             

توجه شود که حال مفرد به دست آمده در جنس.  منصوب تبدیل می کنیم   مـرفوع به  
.و تعداد با ذوالحال مطابقت کند

مسروٌر ←جاء التلمیذ و هو 
یتعجبوَن ُهم  الناُس القصد و  رأَی 

مسروراً التلمیُذ   جاء 
الناًس القصر متعجبین← رأَی   .

: تمییز
سـمی جـامد، منصـوب و نکره است، که از اسم، قبل خود رفع ابهام می کند تمییز                   ا

:معموًال پس از موارد زیر قرار می گیرد
سنًااکبَُرهو»  وزن افعل«ـ اسم تفضیل .او از نظر سنی از من بزرگ تر است:  منی 

بصًال ُمنا  اشتریُت  .یک من پیاز خریدم: عدد، وزن، مساحت و مقدار 
 معنی خیرتا؟ـ کم به

.تمییز، در اصل می تواند مبتدا، فاعل یا مفعول  به باشد
ـ در جمله اسمیه، اصل تمییز مبتدا بوده است، در جمله ی فعلیه اگر کلمه ی پیش از                  
تمیـیز مرفوع باشد تمییز در اصل مفعول به می باشد و اگر پیش از تمییز مفعول فیه       

. پیش از آن توجه می کنیمو یا کلمه مجروری واقع باشد به کلمه ی
 کلمه ی موردنظر را به صورت       :تـبدیل فـاعل، مفعـول یا مبتدا به تمییز         ـ  

منصوب و نکره به آخر جمله منتقل کرده و اعراب آن را به مضاف الیه آن کلمه در                  
.جمله ی اصلی می  دهیم

اصوًال مشتق است در حالی که تمییز جامد است: تفاوت تمییز با حال*  .حال 
را مـــی رســـاند در صـــورتی کـــه تمیـــیز معنـــی» ...در حالـــی کـــه« حـــال معنـــی*
.را می رساند» از نظر ـ از جهت«
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می دهد ولی تمییز معنی» ... به خاطر«مفعول له معنی  : تفـاوت تمییز با مفعول له

.می دهد» ...از نظر«
یز رااگـر مفعول له را حذف کنیم، باز هم معنی جمله کامل است ولی اگر تمی  * 

.حذف کنیم معنی جمله ابهام دارد

منادا
اسـمی کـه بعـد از یکـی از حروف ندا قرار می گیرد و مورد خطاب ما می باشد                     

.منادا نام دارد
یا ـ ایا ـ أ: حرف ندا

:انواع منادا
ربنا:  منادای مضاف-1 اِهللا ـ یا  روَح  معرب و منصوب است مانند یا 
ومحًال منصوب است مانندکه مبنی برضم: منادای علم-2 یا علی ـ یا قدس: است 
محًال منصوب است مانند      :  مـنادای نکره مقصوده    -3 یا: که مبنی بر ضمه است و 

تلمیذ
هـرگاه بعـد از حرف ندا، مضاف و مضاف الیه داشته باشیم             :  مـنادای مضـاف    -1

.می باشد و منصوب است» از نوع مضاف«نقش اسم اول منادا
سه ـ یا مدینه االخران ـ یا صدیقناـ یا تلمیذ المدر

خود را از دست) نون(اسم مثنی و جمع در حالت مضاف  «ـ یـا معلمـی المدرسه       
»می دهد

معلماِت المدرسه ـ یا صدیقی ـ  یا ابانا ـ یا 
» اسم شخص ـ شهر ـ کشور ـ اهللا«اگر بعد حرف ندا اسم علم       :  مـنادای علـم    -2

محًال     بـیاید نـوع مـنادا علم خواهد بود و ح           تمًا باید با حرکت ضمه نوشته شود و 
.منصوب خواهد بود

به طور کلی اگر اسم علم معربی در جایگاه منادا قرار گیرد تبدیل به کلمه مبنی          (
.می شود» مبنی بر ضمه«

حمیُد: مانند قدُس ـ یا  فاطمُه ـ یا  یا 
 مؤنث  و در صورت  » ایها«باشد در صورت مذکر بودن      » ال«هرگاه منادا دارای    

.آورده می شود» ایتها«بودن
ایتها التلمیذۀ: مانند ایها التلمیذ ـ یا  یا 

 هـرگاه اسـم نکـره ای مـورد نـدا قرار گیرد که مقصود شخصی معینی باشد،                   -3
.منادای نکره مقصوده داریم

ایها المعلم*  ایها التلمیذیا  یا 
تنبیه: هامنادای علم، مبنی برضم: ایحرف ندا: یا

چون مشتق است صفت تابع: المعلم
.اگر اسمی دو حرف ندا دارد و جامد باشد عطف بیان است: تذکر* 

ایها الرجل یا 
ایه  ( در جمـالت بـاال       -1 محسوب می شوند و مبنی    » نکره مقصوده«منادا  ) ای و 

.بر ضمه هستند
. ها حرف تنبیه است و هیچ نقشی ندارد-2
اگر جامد باشد عطف بیان است و اگر مشتق         » ایتُّها«و  » ایهـا « اسـم بعـد از     -3

ایۀ«باشد صفت است و در هر دو صورت به تبعیت از منادا .مرفوع باشد» ای و 
» ایها«اسـت، اما در حالت ندا نیازی به کلمه  » ال«کلمـه اهللا اگـر چـه دارای        * 

جای حرف ندا در آخر کلمه      ندارد و به صورت یا اهللا به کار می رود و گاهی به              
مشدّد« اُهللا. می آید» میم  اللُُّهَم= یا 

را حذف کرد و به جای آن» ی«متکلم باشد، می توان    » ی«اگـر منادا مضاف به      * 
ِ    در انتهای مضاف گذاشت .کسره  

قوِم= یا قومی: مثال یا 
احتماًال م               *  نادای مضاف به   اگـر بعـد از حـرف ندا اسمی را با حرکت کسره ببینیم 
.متکلم بوده است» ی«

صدیِق اِبیا صدیقی: یا  یا ابی: یا 
:استثنا

.خارج کردن حکمی است از حکم کلی
: رکن است3استثنا دارای

ادات استثناء: إلّا
الء که همان حکم کلی است ـ نقش اصلی جمله را به دوش می کشد ـ مستثنی: قبل

.منه نام دارد
. شده است ـ و دو نوع اعراب می پذیردحکم خارج: بعد اال
َ         (اگـر تمـام ارکـان جمله وجود داشته باشد بعد اال فقط منصوب               ) الـف است)   
.علیًا االالتالمیُذخرج :مانند

مستثنی و منصوب)    فاعل( مستثنی منه
اگـر قـبل اال منفـی باشـد ـ مطابق کلمه حذف شده بعد اال را حرکت می دهیم،                    ) ب
ابوکما جاء اال: ندمان

)زیرا قبل از اال فاعل حذف شده است(   مستثنی مرفوع
استثناء و  ) مستثنی منه محذوف  (چنیـن حالتـی که قبل اال محذوف باشد          : تذکـر* 

.مفرّع نام دارد
عدد و معدود

: است که خود دو حکم دارند10 تا1در عربی عدد و معدود شامل
وًال بعد از معدود می آیند ـ با معدود خود از نظر جنس             این اعداد ا  : 2و1حکم  ) الف

:مانند. و حرکت مطابقت می کنند
واحٌد واحدٌه)یک مرد(رجٌل  )یک زن(امراٌۀ 
اثناِن اثنتاِن)دو مرد(رجالن  )دو زن(امراتان 

اوًال قـبل از معدود می آیند ـ با معدود خود از نظر                 : 10تـا3حکـم   ) ب ایـن اعـداد 
:مانند. رند و معدودشان جمع و مجرور می آیدجنس مخالفت دا

ُکتٍب .چون کتاب مذکر است عدد مخالفت جنس کرده است) سه کتاب(ثالثۀ 
معلماٍت .چون معلم مؤنث است عدد مخالفت جنس کرده است)  معلم خانم5(خمس 

بـاید یـادآور شد که گاهی اوقات جمع بعضی کلمات غیرمنصرف هستند             : تذکـر*
:مانند. ان به آنها مجرور داد زیرا باید منصوب شوندپس هرگز نمی تو
مساجٍد     مساجًد←)غلط است(اربعۀ   اربعۀ 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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