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 نحوصرف و 
  یآموزد كلمه را به صورت ها شود كه به ما مي صرف در اصطالح به علمي گفته مي

مختلف  يگوناگون آن، معان یمعاني گوناگون تبديل كرده و از صورت ها یانمختلف برای ب

 ييكند و به ما توانا يآنها آشنا م معنایكلمات و  شکل ظاهری. صرف ما را با یمدرک كن

 ی)كتابة( به معنا ی يشه. مثال از ريمنظر خود واژه بساز ردمعاني مو یاندهد تا برای ب يم

كه  يمآموز يم يا يمساز ي( بر وزن )فاعل(، )كاتب( را ميسندهمفهوم )نو یانب ی)نوشتن( برا

ت دارد اما )ما( در زمان )گذشته( دالل ی یله( بر انجام كار )نوشتن( به وسیمنوشت فعل )كتبنا:

به ما امکان  كند و ي( و اعراب آن را در جمله روشن ملاسم و فععلم نحو،  نقش كلمه )

در  يمثال برای بیان عبارت )عل یان منظورمان جمالتي درست بسازيممي دهد تا برای ب

    ( را مي سازيم و الجامعة يف یةالعرب يعل یدرسخواند( جمله ی ) يم يدانشگاه عرب

( یةو مرفوع، )العرب عل( فايعل( فعل مضارع ومرفوع است و )يدرسآموزيم كه ) مي

و در علم  ييباشد. درعلم صرف، كلمه به تنها يمنصوب و مفعول به و )الجامعة( مجرور م

آنجا  كه حرف قابلیت  شود و از يم يبررس يگرنحو در جمله و در ارتباطش با كلمات د

درصرف و نحو به آن  يبه طور ضمن يردپذ يو صرف شدن ندارد و اعراب و نقش  نم ییرتغ

 مي شود.                      داختهپر
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 کلمه، جملهحروف هجائيه، 
و كلمه  با معنا يا بي معنا(  لفظ گفته مي شودهر صدايي كه از دهان خارج شود ) : بهلفظ

لفظي است كه معنا دارد و در زبان برای فهماندن يا فهمیدن معنايي از آن در چارچوب آن 

 جمله استفاده مي شود.

 1 در زبان عربي كدامند؟ انواع كلمه 

 فعلمصدر، اسم،  -ب فعل، اسم، حرف -الف

 ، فاعلفعل ،اسم  -د فعل، اسم، صفت -ج

: اين دانشجويي است كه در )هذا طالب یدرس العربیة في الکلیةدر عبارت  :کلمه

هستند هذا، طالب، العربیة و الکلیة( اسم ) دانشکده، عربي مي خواند( يدرس فعل است و

   ، اسم و حرف كلمه گفته مي شود. حرف به شمار مي آيند. به فعل( ال در العربیة و في)و

 2 كدام گزينه جمله است؟ 

 )دانش آموزی كوشا.( مجتهدٌ.  طالبٌ -ب كالس.( اين  آموز )دانش الصف. هذا  طالبُ - الف

 اين دانش آموز.(هذا الطالبُ. ) -د اين، دانش آموز است.(هذا، طالبٌ. ) -ج

گفته ( جمله )فعل و فاعل الطالب درسيعبارت های هذا طالبٌ )مبتدا و خبر( و به  جمله:

به  وبوده پیام كامل يک حامل  (غالبا)ديگر و تركیب های . جمله بر خالف كلمه مي شود

مشتمل بر اطالعاتي برای برقراری ارتباط میان كاربران زبان است. جمله در زبان تنهايي 

 فعلیة متشکل از) فعل و فاعل( است.  -2  ) مبتدا و خبر( و اسمیة مركب از -1   عربي:

 3 یه است؟ئكدام يک از حروف هجا 

 لیإ -د من -ج            شین -ب           يف -الف



 

     )ی د ر س: ياء، دال، راء وسین( تشکیل  ( از حروفيدرسكلمه ی ) حروف هجایية:

هجايیة اين حروف كه همان حروف الفبا هستند در زبان عربي به نام حروف  .مي شود

 شوند اين كلمات، شامل اسم، فعل و حرف از حروف هجايیة تشکیل مي شوند.شناخته مي 

ض ط ظ ل ن( حروف حرف )ت ث د ذ ر ز س ش ص  11 حرفند. 22حروف در عربي 

 مری نامیده مي شوند.حروف ق ب ج ح خ ع غ ق ک م ه و ی( )أ حرف 11شمسي و 

مي آيد و به آن )حرف  ( و يا آخر آن مانند )عصا(در وسط كلمه مانند )كتاب( )الف

هاوی( يا )الف لَیّنة( نیز گفته مي شود. حرف الف همیشه ساكن است و در ابتدای كلمه به 

متحرک است كه  يكار نرفته و از حروف شمسي و قمری به شمار نمي رود. اما همزه،  الف

 در اول، وسط و آخر كلمه مي آيد مانند: أَمَرَ، سأَلَ و قَرَأ.  

قطع و در برخي  كلمه ی ديگری بیايد( ،)وقتي پیش از آن همزه در اول برخي كلمات 

ن كلمه ای صل است زيرا در صورتي كه پیش از آمثال همزه ی )أل( و .ديگر وصل است

خوانده مي شود شده قبل  به حرفِ بعد از همزه وصل ف كلمه ی ما ديگر بیايد آخرين حر

 مي چسبد (یفالضَّ)در  (أل المِ)به  (أكرم)در  (میم) ،یفَ( كه هنگام خواندنالضَّ مُمانند )سأكرِ

اما در  .وصل است (ال)همزه ی  از اين رو گفته مي شود و همزه خود خوانده نمي شود

 اف(ك)از حرف بعدش يعني  (سَ)ن يعني مزه خوانده مي شود و حرف قبل از آه (سأكرم)

   از اين رو به آن همزه ی قطع گفته مي شود. شدهقطع توسط همزه  (أكرم)در 

به دلیل نزديکي مخرج دو حرف )الم( و )شین( در الشّمس نوشته شده اما  (ال)المِ 

در اين حرف ادغام مي شود : ال+  خوانده شده و (شین)مانند حرف بعد از خود يعني 

 (ال)بر سر حروف شمسي بیايد المِ  (ال)هر گاه  از ين رو الشّمس ←اششمس ←شمس 

در  ودر اين حرف ادغام مي شود  ه شده ونوشته شده اما مانند حرف بعد از خود خواند



 

نتیجه حرف شمسي با تشديد خوانده مي شود اما المِ )ال( در كنار حروف قمری به همان 

القمر )با شنیدن و  ←مرقَ مي شود مانند قاف در ال +شکل كه نوشته مي شود، خوانده 

تکرار مستمر مي توان به سادگي اين حروف را از يکديگر تشخیص داده و به درستي به 

 كار برد.(

  4    در اول آنها بخوانید.« أل»با آوردن  مانند مثالكلمات زير را 

)يک دانش  تلمیذة /)دختر( البنت ← )دختری( بنت /)خانواده( األسرة ←يک خانواده ( )أسرة 

  /ثانوية  /سنة  /طالب /)لباس(الثوب  ← )لباسي( ثوب / )دانش آموز( التلمیذة ← آموز(

  /رحیم  /ذكر  /نجاح  /حاذق  /دروس  /واجبات  /عربیة  /لغة  /جامعة  /تلمیذة  /بنت  /مدينة

 .هدی  /يأس  /كتاب  /قمر  /غروب /هرظُ  /اللةضَ  /صدر  /شارع  /جاجةزُ

 )كسره دار( و میم، مفتوح ، و الم، مکسور)ضمه دار( ، عین، مضموم)عُلِمَ( در حرکات:

حركت گفته مي شود. حركات مصوت های كوتاه ( فتحة، كسرة و ضمة))فتحه دار( است. به 

يا نشانه هايي هستند كه به همراه حروف هجايیة در كلمه به كار مي روند تا آن كلمه به 

درستي تلفظ شود. در مقابل حركت سکون است مانند الم در عِلْم كه دارای سکون بوده و 

 ساكن است.  

كتابٌ( تنوين رفع دارد كه به ترتیب، )كتاباً( تنوين نصب؛ )كتابٍ( تنوين جر و ) –د 

كلمه  تنوين نون ساكني است كه به حركت آخرشوند.  تابِِن و كتابُن خوانده ميكتابَن؛ ك

شود و به شکل دوعالمت فتحه، دو ضمه و  شود ولي نوشته نمي چسبد، خوانده مي مي

صب معموال روی الف آيد. )تنوين ن آخر اسم ميسر حرف ر ب ً  ٍٍ   ٌ      دوكسره در كنار هم

اسمي كه  اسم هايي كه ال ندارند و مضاف نیستند تنوين مي گیرند. غالبانوشته مي شود.( 

 هرچند تنوين خود، نشانه)ال( دارد برای گوينده و مخاطب او شناخته شده )معرفه( است و 



 

در  .برای گوينده و مخاطبش ناشناخته )نکره( استاسم تنوين دار ی نکره بودن اسم نیست 

 زبان فارسي واژه ی )يک( پیش از اسم يا )ی( در آخر آن نشانه ی نکره بودن اسم است

 يک كتاب( )كتابٌٍ/ كتاباً: كتابي/ مانند:

 5 كلمات زير را مانند نمونه با تنوين بخوانید.  

 سیّارةٌ / سیّارةً/ سیّارةٍٍ. ←بیتٌ / بیتاً/ بیتٍ.     سیّارة ←یتبَ 

 /......../....../.......  ← سنة       ..../......./....../..←طالب      /....../....../..... ← كتاب

 ../..../....../........  ← مدينة      .../..../......../......←ثوب       ../...../....../....... ← أب

 ......../......./......./     ← /     بنت....../....../........ ←استاذ        ..../....../.../....... ←إبن

 6 .متن زير را با توجه به ترجمه ی آن بخوانید 

 3مدینِة شیراز.  يمَع ُأسَرتِه ف ٌيیسُکُن عل 2السََّنِة األخیرِة ِمَن الّثانویِة. يعلٌي طالٌب ف1
 5اإلبتدائیِة.  يفتدرُس  يه 4َسوَسُن ابٍن و بنٍت ِإسُمها  سَرُتُه ِمَن األِب و أأُلمِّ وَتَتَکوَُّن ُأ

و ُامُُّه َربَُّة منزٍل و تقوُم ِبواجباِت  7هو ُیدرُِّس الُّلَغَة الَعَربیََّة  6علي ُأستاٌذ في الجامعِة  أبو
هَو ُیریُد َأن یکوَن طبیبًا  9هِذِه السََّنَة َسُیشاِرُک عليٌّ في امتحان دخوِل الجامعِة.  8البیِت. 
و  12و ُأسَرُتُه تساعُدُه في هذا الطریِق  11ذلَک ُیمارُس دروَسه ِبِجدٍّ واجتهاٍد ِل 11حاذقًا 

 َترُجو َلُه النَّجاَح. 
. ساكن استعلي با خانواده اش در شهر شیراز  2 علي دانش آموز سال آخر دبیرستان است.1

 دراو  1 مادر يک پسر و دختری كه اسمش سوسن است تشکیل مي شود. ،خانواده اش از پدر3

او زبان عربي تدريس مي كند  6پدر علي استاد دانشگاه است  5ابتدائي درس مي خواند  (ی دوره)

امسال علي در امتحان ورود به  8به كارهای خانه مي پردازد.  ومادرش خانه دار است و  7

درس هايش را با  بنابراين 11ي ماهر شود کاو مي خواهد پزش 2دانشگاه شركت خواهد كرد. 

برايش آرزوی و  12و خانواده اش به او در اين راه كمک كرده  11جديت و تالش تمرين مي كند 

  موفقیت مي كند. 



 

 7 .نوع جمالت زير را مشخص كنید 

اسمها  -4تتکّوُن اسرُتُه )   (  -3فعلیة( ي )یسکن عل -2طالب )اسمّیة(  يعل -1
     يُیَدرِّس أبو عل -7استاٌذ )    (  يعلأبو   -6)   ( تدرس يه -5سوسن)   ( 

 ُتساِعُدُه ُاسَرُتُه )    ( -11)    (  يَسُیشاِرُک عل -9أمُُّه َربَُّة منزل )    ( -8(  )  

  8  كنیدرا به فارسي ترجمه  جمالتكرده زير را مرتّب کلمات. 

 ی مسلمانان است. کعبه قبله ←المسلمین قبلُة  الکعبُة المسلمین.  –الكعبُة  –قبلُة  -1
 . .............. العالم ............كالُم.  – موّثٌر –العاِلم  -3
 . ........ في ..... یدرس التالمیُذ.  –في  -یدرس –المدرسِة  -4
 .........   َاعَمُل ....... . في –أعَمُل  –االدارِة -5
 ......... المنضدِة..كتابال ......... المنضدة.  –ریأ – یعل –كتابال -6
 . ..........  ........ ُبركی .لطالبا –ُبركی – الحافلة -7
  . ......كتُب ............ في ....... كتُب  –في  – ٍدسعی –المكتبة  -8
 . ....طالُب ........... في ........ الجامعة. –الّساحة  –طالب  –في  -9

 .. البیت. ...........بهروز. ............. . بهروز –البیت  – یذهب –یلإ-11
 9 كلمات زير را به عربي بنويسید. ی ترجمه 

 موفقیت: :يک پزشک درس مي دهد:

 خانواده: آرزرو مي كند: زبان عربي:

 تشکیل مي شود: دانشگاه: كمک مي كند:

 كارهای خانه: دبیرستان: خانه دار:

 دانش آموز: درس مي خواند: امسال:

 دختر: به ... مي پردازد: بنابراين: 

 برای: از: در:

 آخِر: شركت خواهد كرد: مي خواهد:



 

 11 .اسم های زير را به عربي ترجمه كنید 

: ... / يک / يک میز: ... میزالطالب / دانشجو: /  طالبٌ دانشجويي: البیت /خانه :بیتٌ/ خانه ای: 

/ دانشگاه: ..../ يک زبان: ../ يک دانشگاه: ....خانواده ای:.../ خانواده: ..../ ../ دختر: ..دختر: ..

  / يک كتابخانه ...../كتابخانه.... ..ان: ...../ شهر: ..../ شهری: ..../ زب....

  11 است.رف علم صاصلي ضوع مو ........... 

 د: اسم و فعل ج: حرف و اسم ب: فعل و حرف الف: اسم و فعل و حرف

 

 كلمات جديد

 یواجبات البیت: کارها العربیة: زبان عربی م: مادراأُل
 خانه الجامعة: دانشگاه  األب: پدر
 نة: امسالهذه السَّ ربة منزل: زن خانه دار اإلبن: پسر

 خواند دُرُس: درس میَی اللغة: زبان أری: می بینم
 ُیَدرُِِّس: درس می دهد شارک: شرکت خواهد کردسُی أعمل: کار می کنم

 َیَتَکوَُّن: تشکیل می شود الکلیة: دانشکده شودبأن یکون: که 
 سکن: سکونت داردَی الطالب: دانشجو/ دانش آموز سرة: خانوادهاأُل

 رید: می خواهدُی الکالم: سخن البنت: دختر
 مارس: تمرین می کندُی التالمیذ: دانش آموزان الحافلة: اتوبوس

 ساعد: کمک می کندُی کتابخانهالمکتبة:  الثانویة: دبیرستان
 رجو: آرزو می کندَی المنضدة: میز الساحة: حیاط
 جاح: موفقیتالنَّ الُمجتهد: کوشا الصف: کالس

 



 

2 

 انواع کلمه

 .نوع است فعل، اسم و حرف 3كلمه 

  1   كدام واژه فعل است؟ )لم يَدخلِ الرجلُ في المسجِد(در جمله 

 المسجد -د في -ج  یدخل -ب الرجل -الف

فعل  ( فعلند.بنويس) ْبكتُأُ)مي نويسد( و  « بُيکتُ»)نوشت( و  « بَتَكَ» كلماتِ

به تنهايي معنا  و بر يکي از زمان های گذشته، حال يا آينده داللت مي كند كه ای است كلمه

نای آن نیازی به كلمات ديگر نیست و به تنهايي مفهوم آن در دارد يعني برای فهمیدن مع

 تداعي مي شود.ذهن 

به تنهايي معنا دارد و بر زماني  اسم ند،هست كلماتِ الکتاب، طهران، انا )من(، هذا )اين( اسم

 داللت نمي كند. 

 ای است كه معنای آن تنها در ارتباط با كلمات ديگر روشن شده و فهمیده  كلمه حرف -

حروف كه به اين  (الکلیةأدرس العربیة في )در( در جمله ی )به معنای  في  مي شود. مانند:

    شناخته میشوند به روشن شدن معنای كلمات و جمله كمک يا ربط نام حروف معاني 

( في) آن است و بودنشناخته شده و  نشانه ی اسم (العربیة)در  (ال)مي كنند مثال حرف 

بر زمان يا مکان  از خود است و موجب مي شود آن اسمكلمه ی بعد بودن نشانه ی اسم 

 . و مجرور شود ندانجام فعل داللت ك

2  كدام گزينه درست است؟  

 ای است كه معنا  حرف كلمه -ای است كه فقط بر معنای مستقل داللت دارد. ب فعل كلمه -الف



 

اسم كلمه ای است با معنای مستقل كه زمان  -كلمه لفظي است كه معنای مستقل دارد. د -ندارد. ج

 ندارد.

توان با برخي  توجه به معنای آن است همچنین مي تشخیص نوع كلمهاولین گام برای  

 عبارتنداز: های لفظی اسم برخی نشانه( در كلمه به نوع آن پي برد. )لفظي های ظاهری نشانه

     : كتابٌ. هتنوين  ً    ٍٍٍٍٍ   ٌ  در آخر كلم -2: الکتاب. هدراول كلم الف و الم )ال( -1

 . كتاُب علٍياضافة )مضاف واقع شدن( مانند:  -1)ة( در آخر آن: كتابة.  تاء مربوطه -3

 مجرور بودن: كه در دو صورت ديده مي شود:  -5الیه. = مضاف عليمضاف / كتابُ = 

فهرس = مضاف و الکتاب = مضاف  فهرسُ الکتابِِِ  مضاف الیه بودن  -الف 

)هیچ يک از  = مجرور به حرف جرّ. ابالكت  في الكتاِب بعد از حرف جرّ  –الیه. ب 

 در فعل و حرف ديده نمي شود.( اين نشانه ها

 عبارتند از: های لفظي فعل نشانه برخي

 )أت ی ن( آمدن اين حروف بر سر كلمه: قد، سَ، سوف، لم، لمّا و پیوستن حروف -1

/ لم  )خواهند نوشت( بونكُتَی / سوَف )نوشته است( َبقد َكَتمانند:  .به اول آن

    .ایم( )نشنیده لّما نسمْع/  )نشنیدم( أسَمع

، ذهبتَ، ْذَهَبت)  به آخر آن« ما، تم...تُ، تُ تِ، ، تَ،ْت»مانند: پیوستن كلماتي  - 2

 .و فتحه ی اول و آخر كلمه مانند: )كَتَبَ، حَسِبَ، شَرُفَ( (ماو ذَهبتُذَهَبتِ، ذَهبتُ

 3  چند فعل، چند اسم  (َأمَر أن ُتسمََّر آسیُة بأربعِة مسامیَرنَّ فرعوَن َأ)ُروَي  در جمله

 و چند حرف وجود دارد؟
 3، 4، 2 -د 3، 5، 3 -ج 2،1، 3 -ب 2، 5، 2 -الف

است ربط كلمه ای كه هیچ يک از نشانه های لفظي و معنايي اسم و فعل را ندارد حرف *

: با  بِـ: برای / لِـ  : در / في: از / ِمن مانند: حروف جر ربط عبارتند از:برخي حروف 



 

 حروف ناصبه... : تا ... یحت: از زمان / منذ: به سوی / یإل: بر / یعل : از، درباره /عن/ 

         :إنَّ مانند: بالفعل ةحروف مشبه ... اينکه/ برای: ْيَک آينده/ : نفيلن:كه/  أن مانند:

 ... /: وليلکنَّ: ای كاش/ لیت: كه/ أنَّترديد/  بي

 4 ( را كامل مية... الصالدخل الرجال ....... المسجد ....كدام گزينه عبارت ) كند؟ 

 یعل -ب  -د لِـ –في  -ج یلإ –في  -ب لِـ –ِمْن  -الف
در عبارت های )كتاب المعلم( و ) قبلة المسلمین( مي بینیم كه اسم اول )ال( و تنوين  –الف 

مضاف الیه است و  (المعلم)مضاف و  )كتابُ(ندارد و دومي مجرور است در اين عبارت ها 

مضاف الیه است بنابراين اگر دو اسم در كنار هم قرار  (المسلمین)مضاف و  (قبلةهمچنین )

گیرند كه اولي ال و تنوين نداشته و دومي مجرور باشد به اسم اول مضاف و به اسم دوم 

 (دارد.وجود تعلق عي نومضاف الیه و مضاف میان از نظر معنا )الیه میگويند مضاف

 مثلجرّ نوعي اعراب است و اعراب تغییری است كه در آخر كلمه به صورت حركت،  -ب 

آيد و عامل ايجاد  پديد مي )المسلمین( در؛ «ياء» ماننديا حرف  (ِبفي الكتا) دركسره؛ 

  مضاف الیه واقع شدن است.  -2حروف جرّ  -1:آن

 5 كدام گزينه درست است؟ 

 مدیِرالمدرسِة مكتُب  - ج التالمیُذ المدرسِة -الف
 قلٌم التلمیِذ -د في الصفٍّ -ب
رود كه  ، تنوين دار و يا مضاف بکار مي«ال دار»اسم همیشه در يکي از سه حالت:  –ج  

)التلمیذٌ، و التلمیذُ المدرسة و تلمیذٌ  شود. مثال: هیچ كدام از اين حاالت با ديگری جمع نمي

 (التلمیذُ المدرسةِ) ه اند و درال و تنوين با هم آمد (التلمیذٌ)در  زيرا اشتباه استالمدرسة( 

 است. به كار رفتهمضاف با تنوين  (تلمیذٌ المدرسةِ)ف ال دارد و در مضا



 

 6  ؟چند غلط وجود دارد« مشاورةٌ العقالءُ تزيد القدرةَ اإلنسانِ» در عبارت 

 غلط 2 -د غلط 4 -ج غلط 3 -ب  غلط 1 -الف
 7  .متن زير را بخوانید و به فارسي ترجمه كنید 

مَع ُأسَرتِه فی مدینِة شیراز. َتَتَکوَُّن  ٌيعلٌي طالٌب فی السِّنِة األخیرِة ِمَن الّثانویِة. یسُکُن عل
 يٍّلع أبو اإلبتدائیِة. يتدرُس ف يه و ابٍن و بنٍت ِإسُمها َسوَسُن ُأسَرُتُه ِمَن األِب و أأُلمِّ

 هِذِه السََّنَة ُأستاٌذ في الجامعِة هو ُیدرُِّس الُّلَغَة الَعَربیََّة وُامُُّه َربَُّة منزٍل تقوُم ِبواجباِت البیِت.
ِلذلَک ُیمارُس هَو ُیریُد َأن یکوَن طبیبًا حاذقًا . َسُیشاِرُک عليٌّ في امتحاناِت دخوِل الجامعِة

 َترُجو َلُه النَّجاَح.  و  ُه في هذا الطریقُأسَرُتُه تساعُد اجتهاٍد ودروَسه ِبِجدٍّ و
 8 .جدولي مانند زير را با اسم و فعل های های متن پر كنید 

 عالمت  فعل  عالمت     اسم      

 حرف مضارعه: ی يسکن  تنوين عليٌ

 حرف مضارعه: ت تتکون     تنوين طالبٌ

 حرف مضارعه: ت تدرس  (ة)و (ال) السنة

  9  كلماتي كه زير آن خط كشیده شده را بیان كنید اشتباهات. 
دانش آموز در مدرسه ) .المدرسُةفي  لتلمیذا 2/ )این کتاِب علی است(  عليٍّ. كتاٌب هذا1

 الحقائُبهذه 4/  امانت را به صاحبش بر می گردانم.() صاحبها. یلإ االمانَت َأُردُّ 3/ است( 
او سوار )در( ماشین ) في السیارة. راكبن هو 5/ ین کیف ها برای معلمان است( )ا لمونللمع

 التلمیذ في كتُبَی 7/ مسافرانی را می برد(  )این اتوبوس ركابًا. تحمٌلهذه الحافلة 6/  است(
 )این استاد دانشگاه است(  .الجامعِة األستاُذ ذاه 8/ )دانش آموز در دفترش می نویسد( . الدفتره

  01  پرانتز پر كرده جمالت را به فارسي ترجمه كنید. جاهای خالي را با كلمات داخل  

 ، في، البستان(یسوف، الطالُب، حّت ،قلُم ،)لِـ، المحسنیَن، الصِف، كَـ
 .دانشجویان در کالسند: في الصف الطالُب -1
 ....... صدیقي.هذا الكتاُب ....... -3

 ............... بیِتنا ضیٌف. -2
 في ............... أشجاٌر كثیرة. -4



 

 ذلك ............... المعلم. -5
 كثیرون.تالمیذ ...............  -7
 ...... الظهر.َادرس في المدرسة .. -9

 أخِیِه..... المرآة ِلالمؤمُن ......... -6
 اْلَجنَُّة َاجُر ............... . -8

 .... ینَتصرون.المستضعفوَن .... -11
 11 است؟ كدامیک از نشانه های فعل  

 د: تنوين ج: لمّا ب: )ة( تأنیث الف: اضافه

 12 صحیح است؟ همه  ،از نشانه های اسم كدام 

 )لم( ،)قد( -ب: اضافه )أتین( -جر -(ال)الف: 

 (ال) –جرّ  -د: تنوين (ال) -)سوف( -ج: جرّ 

 13  كدام يک از گزينه ها فعل نیست؟ 

 د: دَخَلَ ج: قَطعٌ ب: شرُفَ الف: حَمِدَ

 11  الحطبًا( الناِر االیماَن کما یأکُل )الحسُد یأُکٌل؟ وجود دارد غلطدر عبارت زير چند. 
 1د:  2ج:  4ب:  3الف: 

  کدام گزینه اسم نیست؟ 
 فتحاًد:  ج: أدرسُ أناب:  ذاالف: ه

  61  ّ؟نیستكدامیک از حروف جر 

 إلی ِب، د:منذ، لیَت ،يک لکنَّ،ج:  عن، حّتی ب: ِلـ، الف: ِمن، في، علی
 11 ؟مناسب است)ذلک الکتابُ ....... المعلم(  كدام حرف برای جای خالي در جمله ی 

 د: من  ج: ِلـ ب: حّتی الف: في
    به ترتیب چند اسم ( انِإنَّ هؤالء من ایر و قالَاشاَر إلی رّکاب السّیارة )در جمله

 و چند فعل و چند حرف وجود دارد؟ 

 3و4و4د:  4و3و4ج:  5و4و3ب:  5و2و4الف: 



 

  19 چند غلط  (الِمنَضدٍة کتاٌب التلمیَذ علی: كتاب دانش آموز روي میز است) در عبارت

 وجود دارد؟

 غلط 2د:  غلط 5ج:  غلط 3ب:  غلط 4الف: 

 

 کلمات جدید

 مسامیر: میخ ها الحقائب: کیف ها أمَر: فرمان داد
 مشاورة: مشورت کردن الراکب: سرنشین/مسافر أن ُتَسمَِّر: به میخ کشیده شود

 المحسنین: نیکوکاران الضیف: مهمان أربعة: چهار
 المرآة: آینه الصدیق: دوست أُردُّ: پس می دهم

 سوف ینتصر: پیروز ُرِوَي: روایت شد أخ: برادر
 خواهد شد لم یدخل: وارد نشد تزید: افزایش می دهد

 



 
 جدول ویژگی های فعل

 

ازجهت   

 زمان

 ماضی: 

 )گذشته(

مطلق: )ذَهَبَ: رفت( /  بعید: كان + قد +  ماضي مطلق = )كان قد ذهب: رفته بود(.  

نقلي: قد +  ماضي مطلق = )قد  /استمراری: كان + مضارع =) كان يذهبُ: مي رفت(

 ذهب: رفته است(

 مضارع: 

) حال یا 

 آینده(

 مرفوع: يخرجُ،  منصوب: اَن يخرجَ ) نواصب، اَن، لن، كَيْ، اِذن، حتّي، لـِ(. 

 امر، ال نّاهیة، ادوات  شرط(. مجزوم: لم يذهب ) جواز م: لم، لما، الم 

 لِیذهب، إِذْهبْ، لِأذهَبْ.  امر)آینده(

جهت   از

 معنا

 معلوم: كَتَبَ /  مجهول: كُتِبَ.  متعدی 

 انکسَر. –تَجَمَّد  –دَخَلَ  الزم 

از جهت 

 تعداد حروف

 مجرد: دخل، يعلم.  ثالثی 

ثالثی 

 مزید

 مصدر:   ماضي،  مضارع،   أمر.

 افعال:    اَفعل،    يُفعِل،     أفعِلُ.

 افتعال:   افتَعَلَ،   يفتعل،    افتَعِل.

 افعِالل:   إِفعَّل،    يفعَلُّ،     اِفعَلَّ.

 يُفاعِلُ،    فاعِلْ.مفاعلة:  فاعَلَ،   

 افعیالل:  افعالَّ،   يفعالُّ،     اِفعالَّ.

 مصدر:      ماضي،     مضارع،     أمر.

 تفعل:        تفعَّل،      يتفعَّل،       تفعَّل.

 استفعال:    إِستفعَلَ،    يستفعل،     استفعل.

 تفعیل:       فعَّل،       يفعِّل،        فَعل.

 تفاعل،      يتفاعَلُ،     تفاعَلْ.تفاعل:      

 

 مجرد: فَعلَلَة: فعلَلَ، يُفَعلِلُ، فَعلِلْ رباعی 

رباعی 

 مزید

 مصدر:     ماضي،       مضارع،        أمر.

 تفَعْلُل:      تَفَعللَ،        يَتَفَعلَلُ،        تَفَعلَلْ.

 اِفعَلِلَّ.افعالل:     افعَلَلَّ،        يَفعَلِلُّ،          

 افعنالل:    افعَنلَلَ،       يَفعَنلِلُ،         اِفعَنْلِلْ.

از جهت 

جنس 

 حروف

 عَلَّمَ –ضارَب  –كتب  سالم

 مهموز الفاء: أمِنَ / مهموز العین: سأل / مهموز الالم: قرأ مهموز

 زلزلَ –استرَدَّ  –مَدَّ  مضاعف

 وفَی/ لفیف مفروق: شوی/ لفیف مقرون:  رمیمثال: وعد/ اجوف: قال/ ناقص:  معتل
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 فعل ماضی
  1  :يک فعل از ................. تشکیل مي شود 

 فاعل ،مفعول ،ب: زمان زمان ،مفعول، الف: مصدر

 مفعول ،فاعل، د: مصدر زمان ،فاعل، ج: مصدر

  :فعل اجزاء 

يا  و فاعلشاست )رفتن(  ( به معنایذَهاب) (،رفت)به معنای  «ذَهَبَ»مصدر   -الف

است که  ای کلمهفعل  .هُوَ )او( و زمانش ماضي )گذشته( است ،انجام دهنده ی مصدر

   .زمان -فاعل )ضمیر( ج -( بكارر )مصد شود: آن از سه جزء تشكيل  معنای

مصدر يا  همان كاری است كه انجام مي شود يا حالتي كه پديد مي آيدمصدر فعل: مصدر 

 (كتابة) ،(أُكتُبْ) و (تکتبون)، (ْكتبت)كار در تمام صیغه ها و زمان ها يکي است مثال مصدر 

 است.

 نظرشود )ماضي، مضارع، امر( و از  به سه دسته تقسیم ميآن فعل با توجه به زمان  زمان فعل:

 ( دارد.صیغه )ساخت 11فاعل، هر فعل 

و فعل امر بر آينده داللت فعل ماضي بر زمان گذشته و فعل مضارع بر حال يا آينده 

 (/ خواهد نوشت مضارع )مي نويسد ماضي )نوشت( يکتب  مانند: كتب كند  مي

زمان انجام فعل امر، آينده اما است حال  ،سخن گفتن گوينده)زمان  امر )بنويس(. اكتب 

 (باشد.مي 

  2   ُای است؟چه صیغه سمعت 

 متکلم وحده -د مؤنث غائب -ج مذكر مخاطب -ب مذكر غائب -الف



 

 همه، شود كه شخص غائب، مخاطب و متکلم نسبت داده مي 3به مصدر یا کار یک فعل  :فاعل

 مذكر فرد، مثني و جمع و همچنین مؤنث وغائب و مخاطب، م ،مي تواند فاعلهر  .فاعل هستند

     و ديگری برای مثني و جمع) مذكر و مؤنث( متکلم در دو صیغه، يکي برای مفرد فاعل و باشد 

  شود.  صیغه صرف مي 11به اين ترتیب هر فعل در  .شود به كار برده مي)مذكر و مؤنث( يکسان 

 صیغه متکلم(.  2صیغه مخاطب و  6صیغه غائب و  6)

 صيغه متكلم 2          صيغه مخاطب       6صيغه غائب                 6     

 
 

 ن منفي مي شود.بر سر آ (ما)با آوردن  فعل ماضي )نرفت(.يعني  ما ذهب()

َذَهَب  در )هو( عبارتدر اين  و اسم ظاهر است( علي) فاعل )َذَهَب َعليٌّ(، عبارتدر 
)علي(  هو در ذهب مستتر و فاعل است كه به)علي ذهب(  مستتر نیست اما در عبارت

هما به جای  فاعل است.در آن در )هما ذهبا(  هما: مبتدا و ذهبا: خبر و )الف(  گردد. برمي

 بر مي گردد. )التلمیذان(به (الف) ضمیر )التلمیذان ذهبا( آمده است و )التلمیذان( در جمله ی

مبتدا و . منفصل در نقش مبتدا به كار مي روند و ضمايراعل در نقش ف فاعليمتصل ضماير 

ضمیر به منظور مي شود.اين ضماير مرفوع گفته  فاعل مرفوع هستند از اين رو به

واصطالحا  به جای آن مي نشیندمانند )التلمیذان( مي آيد و جلوگیری از تکرار اسم ظاهر 

 . به آن بر مي گرددگفته مي شود 

 ( مبتداالتلمیُذو)فاعل  مستتر()هو (التلمیُذ ذهب)و در است ( فاعلالتلمیُذ) (التلمیذذهب ) در
 . به این موارد در مثال های زیر توجه کنید:است



 

 .مبتدا( :التلمیذان) فاعل( )الف:اذهب/ التلمیذان  )فاعل( التلمیذانَذَهَب  -1
 مبتدا(. :)التلمیذاُتو )َن: فاعل(  ذهبَن / التلمیذاُت )فاعل(التلمیذاُت ذهبِت -2
 

  .در جدول زیر توجه کنيد« نَصَرَ»به صرف کامل فعل  

 شماره

 صيغه

 رضمي امعن فعل صيغهاسم 

 )مرفوع(منفصل

 صلتمضمير

 )مرفوع( فاعلی

 هو مستتر هو ياری كرد نصرَ «غائب »مفرد مذكر غائب  1

 ا هما كردند ياری نصَرا «غائبان»مثي مذكر غائب  2

 و هم كردند ياری وانصَرُ «غائبون»غائب جمع مذكر  3

 هي مستتر هي ياری كرد نصرَتْ «غائبة»مفرد مؤنث غائب  4

 ا هما كردند ياری نصرَتا «غائبتان»مثني مؤنث غائب  5

 نَ هنّ كردند ياری نصَرْنَ «غائبات»جمع مؤنث غائب  6

 تَ اَنتَ ياری كردی نصَرْتَ «مخاطب»مفرد مذكر مخاطب  1

 ماتُ أنتما ياری كرديد مانصرتُ «مخاطبان»مثني مذكر مخاطب  8

 متُ أنتم ياری كرديد نصَرْتم «مخاطبون»جمع مذكر مخاطب  9

 تِ أنتِ ياری كردی نصَرتِ «مخاطبة»مفرد مؤنث مخاطب  11

 ماتُ أنتما ياری كرديد مانصَرتُ «مخاطبتان»مثني مؤنث مخاطب  11

 تُنَّ نَّأنتُ ياری كرديد نصَرتُنَّ «مخاطبات»جمع مؤنث مخاطب  12

 تُ أنا ياری كردم تُْنصر «متکلم»متکلم وحده  13

 نا نحن ياری كرديم اننصَر «متکلمون»متکلم مع الغیر  14

 



 

 
  3  كدامیک با توجه به ضمیر آن درست است؟ 
 نحن كتبنَ -د أنتِ كتبَتْ -ج انتما كتبَتا -ب أنتنَّ كتبتُنَّ -الف

صیغه ی )ذهبَ(  به اعتبار فاعل آن مفرد مذكّر غائب است و صیغه ی )ذَهَبتُنَّ( با توجه به فاعلش 

استفاده كرد « غائب»جمع مؤنث مخاطب است. به جای مفرد مذكّر غائب مي توان تنها از كلمه ی 

ودن را گذاشت چرا كه اين كلمه هر سه ويژگي مفرد، مذكّر و غائب ب« غائب»و نام اين صیغه را 

بیان مي كند همان طور كه واژه ی )مخاطبات( به تنهايي بیانگر جمع، مؤنث و مخاطب بودن صیغه 

 است. 

  4  را به فارسي ترجمه كنید.زير متن 
لی َطهراَن إانتقل مع اسرته و متحان اال يف نجح  .امتحان الجامعة يف يشارک عل

شیراَز و لِكْن َاْرَسَل  یلما ساَفَر إو ُمْنُذ َسَنٍة اَم ْاَلَایهِذِه مشغوٌل بالدِّراسِة  َعليٌّقبل سنة. 
َصباَح َاْلَیوِم ِعنَدما  ِلأصِدقاِئِه َرساِئَل كثیرًة، َوعَدهم فیها بزیارتهم في َاقرِب وقٍت ممكٍن.

داوُد. َفَتح  *اْسُمُه ٍقَصدیِمن الرِّسالُة  *مَن اْلبیِت َسلََّمُه ُمَوزُِِّع ْالَبریِد رسالًة. كاَنِت َخَرَج
َصدیُقه فیها عن زواجِه و َطَلَب منُه الُحضوَر في َحْفِل َکَتَب الرِِّسالَة و قرأها،  عليٌّ

 و َاْخَبر ُاْسرَته ِباْلَخبر السَّعید. َرَجَع ،ِمَن الَبیت ما َخَرَجَح عليِّ و الّزواج. َفِر
  5 زير را پر كنید مانندي فعل های ماضي متن باال را انتخاب كرده و جدول. 

نوع  فاعلفاعلفعل ماضينوع  فاعلفاعلفعل ماضي
 ضمیر هو مستتر َنَجَح اسم ظاهر يعل شارک

 

                                            
عارضي است. بـدلیل التقـاء سـاكنین    « ت»است و در عبارت كانتِ الرسالة، كسره  اصالً ساكن« كانت»در فعل « ت»*

 كنند. مثالً: اُكتُب الدَّرس.َ )دو حرف ساكن( حرف اول را مکسور مي
عالمت )صـ( بر )ا( نشانه وصل بودن همزه است يعني حرف ماقبل همزه را به بعد آن بايد متصل كرد. مانند: صديقٍ  **

 شود: صَديقِِِ نِ اسْمُهُ. ده مياسْمُهُ كه خوان



 

  6 عبارت زير را با ضماير داده شده تغییر دهید. 

 هوخرج من البیت و ركب الحافلة و بعد دقائق وصل الي المدرسة.

 سوار اتوبوس شد و پس از چند دقیقه به مدرسه رسید. هاز خانه خارج شداو 

 .................................أنتَ:/  ........................هم:   /...........................   هي:

 ................................أنت:/   ..........................هنَّ:../ .........................    أنا:

 نحن:................................ ......................... /  أنتم:/  ..................... «: 5»هما

  1  را در جدول زير بنويسید « كتب»صرف كامل فعل ماضي. 

ماره ش

 صيغه
 اسم صيغه امعن فعل

 یرضما

 متصل منفصل

 مستتر(هو)  هو غائب نوشت كتب 1

 الف هما غائبان نوشتند كتبا 2

  8 جدول زير را با صیغه های خواسته شده پر كنید. 

 امعن فعل جدید هصيغ امعن فعل

 نشستند )دو مرد( جَلَسا غائِبَیْنِ نشست جَلَسَ

   ونَمتکلم  سَمِعَ

   مخاطب  بَعُدَ

   مخاطبات  ضَرَبَ

   مخاطَبَیْنِ  طَرَقَ

   متکلم  دَفَعَ

   غائبین  حَفَرِ

 



 

   مخاطبتَیْنِ  حَمِدَ

   مخاطبة  شَرُفَ

   9  جدول زير را با اطالعات خواسته شده پر كنید. 

 *مصدر وزن فاعلیرضمي هصيغ امعن فعل ماضی

 غَسْل فَعَلنا نا نمتکلمو شستیم غَسَلنا

      صَعَدتم

      شکرتُ

      ستُنَّلَبِ

      قَطَعْتِ

      لَعِبتُما

      نطَقنا

      عَرَفوا

      نظَرتَ

      دَخال

   11 از مصادر صیغه های خواسته شده را بسازيد.  

 معنا فعل مناسب صيغه خواسته شده معنا مصدر

 وارد شدی دخلتِ مخاطبة وارد شدن دخول

 

                                            

منتهي مي شوند مانند الغَسل: شستن  و القِراءة: خواندن، غالباً مصادر ثالثي « تَن»يا «  دَن » در زبان فارسي مصادر به 
 مجرد ساختار و وزن معیني ندارند. لذا برای آگاهي از مصدر هر فعل بايد به لغت نامه رجوع كرد. 



 

 خارج شدم خرجتُ متکلم خارج شدن خُروج

   غائبین ياری كردن رصْنَ

   مخاطبات نوشتن تابةكِ

   غائبَیْنِ درس خواندن راسةدِ

   متکلمین باز كردن حتْفَ

   غائبة نگاه كردن رظَنَ

   مخاطبَیْنِ پیاده شدن نُزول

   غائب رفتن هابذَ

   غائبات آمدن ضورحُ

 11   كند؟ را كامل ميلي بیوتهم( إ................  و  )خرج التالمیذ من صفوفهمكدام پاسخ عبارت 

 ذهبتم -د ذهبوا -ج ذهبت -ب ذهبا -الف

  12  ای است؟)درستُنَّ( چه صیغه 

 جمع مذكر مخاطب -ب جمع مذكر غائب -الف

 جمع مؤنث مخاطب -د جمع مؤنث غائب -ج

 13  كدام است؟« درس»بات فعل الغائ 
 درستنُّ -د درسوا -ج درسنا -ب درسنَ -الف

 14 كدامیک در مورد )جلستُنَّ( صحیح است؟ 

 ینَد: للمخاطبِ ج: للغائبات ب: للمخاطبات الف: للغائبتَینِ

 15  كدام گزينه صحیح است؟ 

 ب: هُم خَرَجوا من البیتِ و ركبتُم الحافلة. الف: هُم خَرَجتُم من البیت و ركبتُم الحافلة.

 د: هُنَّ خرجنَ من البیتِ و ركبتُنَّ الحافلةَ. الحافلةَ.ج: انتنَّ خرجتُنَّ من البیتِ و ركبتُنَّ 



 

 کلمات جدید 

 کانت: بود شکَر: شکر کرد أْخَبَر: خبر داد
 لبس: پوشید صباح الیوم: امروز صبح أقرب وقت: نزدیکترین فرصت

 لعب: بازی کرد صعَد: باال رفت أرسل: فرستاد
 پستچیموّزع البرید:  طلب: خواست تسّلم: تحویل داد

 پیشمنذ سنة: از سال  فتح: باز کرد الدراسة: درس خواندن
 مع: همراه فرح: خوشحال شد رسالة: نامه

 نظر: نگاه کرد قطع: برید رسائل: نامه ها
 رکب: سوار شد
 رجع: بازگشت

 زواج: ازدواج  
 زیارة: دیدار

 قرأ: خواند
 قبل سنة: سال پیش 
 عن: درباره 
 عرف: شناخت 

 نطق: سخن
 : قول دادَدَعَو

 وصل: رسید 
 هذه األّیام: این روزها

 حفل: جشن

 
  عندما: وقتی که
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 معتالت 

    به قوانیني كه كلمه معتل را به حالت مطلوب و آساني برای تلفظ در زبان در  (1

لَ = قالَ و )صیغه يک ل( قَوَْماضي از قَوشود. مانند: )صیغه يک گفته مي اعاللآورد، مي

 .یرَمَي = َرَم( يَرْم ماضي از

شوند. مي نامیده اسکانقوانین اعالل اگر موجب ساكن شدن حرف علّه گردند قواعد * 

 يَرمي(.اسکان واوِ يقُولُ و ياءِ ) يَیرِم َیرِمُي –لُْيقُو  وُلُيقْ مانند:

صورت  قلبای تبديل به حرف علّه ديگر شود، * و اگر طبق قواعد اعالل، حرف علّه

 –سِرُْويُ)تبديل ياء به واو(  سِرُیْيُ – الَقَ )تبديل واو به الف(  لَوَگیرد. مانند: قَمي

 ي.يسعَ )تبديل ياء به الف(  ُيیسَع

* همچنین اگر يکي از قواعد اعالل حکم به حذف حرف عله كند آن قاعده حذف نامیده 

/ )امر مخاطب از  نَيقُلْ )حذف واو(  نَلْقُوْيَ( لْمضارع از قَو 6صیغه)شود. مانند: مي

 .ْقُل )حذف واو(   ْلْقُو قَول( 

ز اسکان، قلب و حذف وجود دارد كه عمومي قاعده اعالل اعم ا 11در مجموع،  (2

شود. برخي از قواعد مخصوص اسم است و برخي است يعني شامل اسم وفعل هر دو مي

 به معتلّي خاص مثالً ناقص اختصاص دارند.نیز فقط 

و « واو»به « ياء»يا « ياء»به « واو»قاعده مخصوص قلب است كه  6از قواعد عمومي، 

قاعده مربوط  3شود و قلب مي« واو»و « ياء»به « الف»و يا « الف»به « ياء»و « واو»يا 

 به اسکان و يک قاعده درباره حذف است.
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 إعالل أجوف

فعل ماضي اجوف، حركت فاءالفعل )ماضي(  11تا  6از صیغه  ه خصوصی اجوف:( قاعد1

تابع حركت عین الفعل مضارع است اگر عین الفعل مضارع مضموم باشد حركت فاءالفعل  

و اگر عین الفعل است )يقوُلُ(  كه مضارع آن« ماضي 6»باشد مانند: قُلنَ ماضي مضموم مي

( / عُیِيبْي مکسور است مانند: بِعتَ از )فاءالفعل ماضمضارع مکسور يا مفتوح باشد حركت 

 (وَفُيخْخِفتُ از )

*  *  *  * 

 "الف"، "باع"و در  "واو"الف منقلب از  "قال"ماضي اجوف در فعلي چون  1در صیغه 

قلب واو به »باع )فروخت( / قَوَلَ  « قلب ياء به الف»عَ منقلب از ياء است. مانند: بَیَ

 (قال )گفت « الف

 :اين تغییر تابع قاعده عمومي زير است

  قلب»عمومی  4قاعده:» 

 شود:واو و ياء متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف مي

خاب  « قلب ياء به الف»رمي )پرتاب كرد( / خَیبَ  « قلب ياء به الف»رمَيَ 

 دعا )دعوت كرد(. عاد )بازگشت( / دَعَوَ « قلب واو به الف»)ناامید شد( عَودَ 

عارضي باشد يعني به دلیلي متحرک شده باشند « ياء»در صورتیکه حركت واو يا * 

ماضي از د ع و( كه حركت  2شود. مانند: دعوا )صیغه اين قاعده در مورد آنها اجراء نمي

واو آن به دلیل الف مثني است چرا كه همیشه حرف ماقبل الف بايد مفتوح باشد. همچنین 

عارضي باشد اعتنائي به آن نشده حرف علّه متحرک  "ياء"و  "واو"در صورتیکه سکونِ 



  
 

 كه چون اصال بر وزن يفعَل بوده است متحرک "فُْخَويَ"شود. مانند: واو در محسوب مي

شود. و همچنین آيد لذا واو به الف قلب شده و قاعده قلب در آن اجراء ميالعین بشمار مي

 أَقامَ. مَ )قلب( ْأقَو  ماضي باب افعال( )اسکان( 1در أقوَمَ )صیغه 

*  *  *  * 

-فعل اجوف پس از قلب به الف حذف مي« ياء»يا « واو»ماضي  11الي  6از صیغه 

گفتند »قُلنَ  )خصوصي اجوف(  نَقَلْ )حذف(  نَقَالْ ( 1شوند. مانند: قَوَلنَ )قلب 

فروختند »بِعنَ  )خصوصي اجوف(  نَبَعْ )حذف(  نَباعْ )قلب(  نَعْبَیَ« زنان

 «(زنان)

 كند:تغییر باال از قاعده عمومي زير تبعیت مي

  عمومی )حذف(: 5قاعده 

 شود مانند:هرگاه دو حرف ساكن در كنار هم بیايند حرفي كه عله است حذف مي

 )بگو(. ْقُل )حذف واو(  ْلْقُو « جزم فعل»لُ )صیغه امر( ْتقُو

 )بترس(. ْخَف « حذف الف» ْافخَ « جزم فعل»تَخافُ 

 )بفروش(. ْعبِ « حذف ياء» ْبِیع« جزم فعل» عُتَبِیْ

*  *  *  * 

حركت عین الفعل به حرف ماقبل  وَفُخْعُ، يَیِبْوُلُ، يَقْيَفعالي چون مضارع ا 1در صیغه 

يخافُ  فُ )قلب( ْيخَو )اسکان واو(  وَفُيخْشود. مانند: منتقل شده و خود ساكن مي

 ترسد(.)مي

فروشد(، اين تغییر تابع )ميعُ يبِیْ اسکان ياء( عُ )یِيبْ -لْيقُو )اسکان واو(  وُليقْ

 قاعده عمومي زير است:



  
 

  کان(:عمومي )اس 6قاعده 

متحرک و عین الفعل بوده و ماقبل آن ساكن و صحیح باشد « ياء»يا « واو»هرگاه 

 شود مانند: حركت آنها به حرف ماقبل منتقل مي

 «كند مي پايداری»يستقِیمُ  « قلب واو»مُ ْويستَقِ « اسکان» وِمُيستَقْ

اسکان »  لُیِمْيَ« / ترساندمي»یفُ خِيُ « قلب واو»فُ ْيُخِو « اسکان» وِفُخْيُ

 لُمِیْيَ« ياء

*  *  *  * 

ت خود را به همچنین در ماضي مجهول اجوف فعلي چون قُوِلَ واو ساكن شده حرك

 .لَیْقِ « قلب واو»لَ ْقِو « اسکان واو»وِلَ دهد: قُ ميحرف ماقبل 

 كند:اين تغییر از قاعده عمومي زير پیروی مي

  عمومی )اسكان(: 1قاعده 

اگر مضموم يا مکسور بوده عین يا الم الفعل باشند و در وسط كلمه بوده و « واو و ياء»

شدن به حرف ماقبل داده حرف ماقبل آنها متحرک و صحیح باشد حركتشان پس از ساكن 

 « حذف ياء» نَوْيرمُیْ « اسکان ياء و انتقال حركتش به میم» ونَرمِیُشود. مانند: يَمي

 صِیغَ )ساخته شد(. « قلب واو»غ ْصِو « اسکان واو»صُوِغَ  كنند(يرمُونَ )پرتاب مي

مانند: بِعتُ ضمه يا كسره است.  11تا  6حركت فاءالفعل ماضي مجهول اجوف از صیغه 

 يا بُعتُ )فروخته شدم( قِلتُ يا قُلتُ )گفته شدم(

شود. مانند: د اجراء نميه مشدَّه عین الفعل لفیف مقرون و حرف علّ* قواعد اعالل دربار

 رَ.یَّو تَقَوَّلَ / صَ يی، يشو/ شوَي ويطْی، وَطَ



  
 

تاء * در مصادر اجوف ابواب إفعال و إستفعال حرف عله حذف شده به جای آن 

 اِستقامة  اِقالة / اِستقوام  آيد. مانند: إقوال در آخر مصدر مي "ة"ای مربوطه

 اِستخارة. إِمالة / اِستخیار  إمیال 

 :خالصه قواعد اجوف 

  :اجوفخصوصیقاعده
           

 (11( .... قُلنا )6قُلنَ ) مانند: يقوُلُ  (6-11فُ ماضي)  عُ مضارع←                  

         
 

 يخوَفُ - (11( .... بِعنا )6بِعنَ )  عُیِيبْ مانند:(16-11فِ ماضي) مضارع  عَِ←

 (11( .... خِفنا )6خِفنَ )

*  *  *  * 

  

  عمومی: 4قاعده 

 دَعا دَعَوَ  قال  / مانند: قَوَل  (ا یَُِـَ)/  (ا  ـَ وَُِ)                    

  

 (= )  عمومی: 5قاعده 

 

 )امر مخاطب( بع )امر مخاطب( بِیع قُل لمانند: قُو                

 

 عمومی: 6قاعده 

 يقُولُ(يبِیعُ(   ) يقوُلُ مانند: )يبیعُ / ـَـُـِ و  /  وََُُِ

 ( = مضموم6-11)ماضي اجوففاءالفعل اجوف =مضموم مضارعالفعلعین 

 ( = مکسور6-11)ماضي اجوففاءالفعل اجوف = مکسور يا مفتوحمضارعالفعلعین 

 قلب  )واو / ياء(  به الف حرف مفتوح + )واو / ياء متحرک(  

 حذف حرف عله ساكن حرف ساكن + حرف ساكن  

 واو / ياء ساكن + انتقال حركت به ماقبل الفعل(واو / ياء متحرک )عین+ساكن و صحیححرف 
 



  
 

 

 عمومی:  1قاعده 

 

 

 ـُـِ و / ـُـِـَ  وُِ يـُـِ = ـُـَـَُِ 

 )صِیغَ( غَ صِو )يرمُونَ( / صُوِغَ  نَويرمُیْ ونَ مِیُمانند: ير

1 را با صيغه های داده شده پر کنيد. زیر جدول 

نوع  

 فعل

و ماده 

 باب
1 2 3 1 5 6 7 8 2 11 11 12 13 11 

ماضي  

 معلوم

ثالثي  

 مجرد

 جاع ـُ

         جُعنَ     جاعَ

امر  

 معلوم

ثالثي  

 مجرد

 سار ـِ

       یراسِ سرِ     یراسِلِیَ رسِلِیَ

ماضي  

 معلوم

ثالثي  

 مجرد

 راحَ ـُ

         رُحنَ     راحَ

امر  

 معلوم

ثالثي  

 مجرد

 زار ـُ

       ورازُ زُر     زورالِیَ زُرلِیَ

امر  

 معلوم

ثالثي  

 مجرد

 زاد ـِ

         زِدنَلِیَ    زيدالِیَ دزِلِیَ

مضارع  

 معلوم

 افتعال

 و ح د
              يتَّحِدُ

 به ماقبل حركت انتقال+واو/ياءساكنكلمه(وسطالفعلالميا مضموم/مکسور)عینصحیح+واو/ياءومتحرکحرف 



  
 

امر  

 معلوم

 افعال

 ی س ر
              ْسِرولِیُ

امر  

 معلوم

ثالثي  

 مجرد

 نام ـَ

       ناما ْمنَ     لیناما ْمنَیَلِ

امر  

 معلوم

 افعال

 ن و ر
       نیرااَ ْنِراَ     نِیرالِیُ نِرلِیُ

مضارع  

 معلوم

 استفعال

 هـ و ن
         يستَهِنَّ     ستَهینُيَ

ماضي  

 مجهول

ثالثي  

 مجرد

 ص و غ

         صِغنَ     یغَصِ

امر  

 معلوم

 استفعال

 ق و م
       إستَقِیما ستَقِماِ     لِیستَقیما لِیستَقِم

2  جدول زير را پر كنید. 

 شرح اعالل صیغه   ماده   باب نوع   فعل 

ماضي  عُدتُم

 معلوم

 ثالثي

 مجرد

 عدتم «حذف» عادتم «قلب» عودتم مخاطبون و دع 

 عدتم « خصوصي اجوف

      يحيأرِ

      اُختِرنا

      تَإِستَبَنْ

      تِْقِد

      نامي



  
 

      اُريدَ

      صُمنَ

      إِستَجَرتُ

      نَْعِذيُ

      تَْإنقَد

3   صرف كنید.را در باب إفعال كامل « ق و م»ماده 

 امر مضارع ماضي شماره  صیغه

 )بعد  اعالل( )قبل  اعالل( اعالل()بعد   )قبل  اعالل( )بعد  اعالل( )قبل  اعالل( 

 لیقِم لِیقیم يقیمُ يقوِمُ أقامَ أقوَمَ 1

4 كنید.كامل صرف را در باب استفعال  "ع و ذ"مادّه 

شماره 

 صیغه

ماضي   ماضي  معلوم

 مجهول

مضارع  

 معلوم

 امر  مجهول امر  معلوم مضارع  مجهول

 لیستعذ لیستعذ يستعاذ يستعیذ استعیذ إستعاذ 1

5 جدول زير را با توجه به  مثال ها پر كنید. 

ماضي  

 معلوم

ماضي  

 مجهول

مضارع  

 معلوم

مضارع  

 مجهول

 امر  مجهول امر  معلوم

     قُوبِلنا 

   نُستَعانُ   

    تُواجِهُ  

   اُختارُ   

     ْتُنُووِلَت 



  
 

      رتِسِ

  کوَّنيتَ    

 لِاُعَد     

  لِیستَقیال    

      نَْاَرَد

6  .فعل های خواسته شده را بسازيد 

 مصدر امر مضارع ماضي باب ماده و صیغه

     اِفتعال «1»ب ی ع 

     تفعیل «1»س و د 

     مفاعلة «2»ق و ل 

     اِستفعال «6»ج و ب 

     اِفعال «12»ج و د 

     اِفتعال «13» دع و 

     اِستفعال «7»خ ی ر 

     اِفتعال «8»ج و ز 

     مفاعلة «5»س ی ر

     اِنفعال «3»ق و د 

1 .فعل های زير را تجزيه كنید 

 فعل
 شماره

 صیغه

 زمان

 فعل
 صیغه

 حروف

 اصلي
 باب مصدر

 الزم

 يا  متعدی

معلوم يا  

 مجهول
 شرح  اعالل نوع  معتل

 معلوم متعدی افتعال اِجتیاز ج.و.ز غائبینَ ماضي 3 إِجتازوا
اَجوف 

 واوی
 اجتازوا« 1قلب»اجتَوَزوا

           جُعتُنَّ



  
 

           اُقیال

           اِستَشَرتِ

           وُوصِلَ

           لِنَعُد

           يَتَّضِحُ

           اُقتیدَ

           سِیروا

 

 کلمات جدید         

پناه جستاستغاَذ: اقتاد: راهنمائی کرداعاَذ: پناه داد
، َجوعًا: گرسنه شدجاع ـُأنار: روشن کردأقال: برکنار کرد
ـِـ، زیادًة: زیاد کردأنقَذ: نجات داداّتضَح: روشن شد زاَد 

ـَـ، شیخوخةاستباَن: روشن کردپشت سر گذاشتاجتاَز:  : پیر شدشاَخ 
ـُـ قیادة: رهبری کردگرفتاستشار: مشورت أراح: راحت کرد قاد 
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 (1أعداد )

شوند. هر  اعداد از لحاظ نوع كاربردشان به دو دسته اعداد اصلي و اعداد ترتیبي تقسیم مي

 آيد: ميدر زير  هنوع عدد است ك 1يک از اين دو دسته، شامل 

 انواع اعداد اصلی یا ترتيبی: 1

 اعداد )مِائَة( صد، )ألف( هزار و مِلیون و میلیار.و  11تا  1اعداد مفرد: از  -1

 12تا  11اعداد مركب: از  -2

الثون، اربعون، خمسون، ، )عشرون، ث21، 81، 71، 61، 51، 11، 31، 21اعداد عقود:  -3

 سعون(.ثمانون،تبعون، ستّون، س

 22تا  21اعداد معطوف: از  -1

 كنیم. كاربرد اين اعداد تابعِ  اعداد اصلي: برای شمارش، از اعداد اصلي استفاده مي

 پردازيم. قواعدی است كه ذيالً به آن مي

شود اين اسم توسط عدد  روند كه معدود نامیده مي اعداد اصلي همراه اسمي بکار مي

 شود مانند: كتاب در مثال ثالثةَ عشرَ كتاباً )سیزده كتاب( شمارش مي

برای كاربرد عدد اصلي و معدود در هر يک از انواع چهارگانه آن قوانیني را بايد رعايت  2

 پردازيم. كرد. در اين درس به شرحِ قواعدِ دو نوع مفرد و مركب مي

 اعداد مفرد: -1

شود بلکه خود معدود به صورت مفرد يا  از عدد استفاده نمي 2و  1الف( برای شمارش 

 كتاب. 2نند: كتابٌ به معنای يک كتاب، كتابان به معنای رود ما مثني بکار مي



  
 

توان لفظ واحد يا واحدة را پس از معدود بکار برد كه در اين صورت جنبه وصفي  مي

  .باشند تأكیدی داشته و برای شمارش نمي

 : يک میزواحدةًمنضدةً  –: يک كتاب واحدٌكتابٌ  :مانند
 صفت تأكیدی              صفت تأكیدی                    

إثنینِ،  همچنین است كاربرد إِثنان و إِثنتان مانند: كتابانِ إثنانِ، مِنضَدتانِ إثنتانِ، كِتابینِ

 منضَدتَیْنِ إثنتینِ. اثنانِ و اثنتانِ و ... صفت تأكیدی هستند.

عدد را مخالفِ مفردِ  – 1هر يک از عدد و معدود تابع قواعدی هستند:  11 تا 3ب( از 

معدود را  -3كنیم.  عدد را به معدود اضافه مي -2آوريم.  معدود در مذكر و مونث بودن مي

 بريم. مانند: جمع و مجرور بکار مي

 طالباتٍ ثالثُ طالبة 3  ثالثة ُطُالبٍ  طالب 3
 مذكر  جمع و مجرور      مونث     مونث   جمع و مجرور   مذكر      

ج( مائة و أَلفْ و ملیون به معدودِ مفرد و مجرور اضافه شده و با مونث و مذكر يکسان بکار 

 روند مانند:  مي

 رجلٍ )هزار مرد(  ألفُ مائةُ امرأةٍ )صدزن( مائةُ رجُلٍ)صدمرد(

  ألفُ امرأةٍ )هزار زن( (میلیون نَسَمَةٍ )يک ملیون نفر

قاعده باال هستند. مانند: « تابع»روند نیز  بکار مياعدادی كه در آنها مائة، ألف و ملیون 

كیف( / عشرةُ مالئینِ نَسَمةٍ  هزار  ثالثُمئَةِ كتابٍ )سیصد كتاب( / ثمانیةُ آالفِ حقیبةٍ )هشت

 نفر ملیون(  )ده

كتاب( /  211ئتا كتابٍ )شود )به دلیل اضافه( مانند: ما مينون تثنیه در )ألف و مائة( حذف 

 كتاب(. 211ألفَيْ كتابٍ )

 



  
 

 نكته زیر باید رعایت شود: 3اعداد مرکب: در اعداد مرکب 

بريم مانند:  هر دو جزء عدد را موافق معدود در تذكیر و تأنیث بکار مي 12و  11الف: در 

 احد عشر طالباً )يازده دانش آموز پسر( و اِحدی عَشرةَ طالبةً ) يازده دانش آموز دختر(.

 مخالفِ جنس معدود و جزء دوم موافق آن است مانند: 12 تا 13ب: جزء اول اعداد از 

 طالبةً عشرةَ ثالثَ  طالباً عشرَ ثالثةَ
 مونث مذكر   مونث    مذكر مؤنث  مذكر 

 بريم. دار بکار مي ج: معدود را مفرد و منصوب و تنوين

سِتَّة، سَبْعةَ، ثمانیة، ( عبارتند از: واحد، اثنان، ثالثة، اربعَة، خمسَة، 12تا  1اعداد اصلي )از 

 عَشَر.  عَشَر، ...، تِسعَةَ  تِسعَة، عَشَرة، أحَدَعَشَر، إثْناعَشَر، أربَعَةَ

روند. اين اعداد بر وزن فاعل و  اعداد ترتیبي به منظور بیان رُتبه و ترتیب به كار مي 3

 به معنای يکم. مانند: « وْلياالُ»و « األوّل»آيند. باستثناء  فاعلة مي

 الطبقةُ االولي الکتاب االول الثالثةبة االط الثالثالکتاب 
   بر وزن فاعلة      بر وزن فاعل       

روند و موصوف آنها در واقع  بکار مي يا خبر)ال( دار معموالً اعداد ترتیبي به عنوان صفت

همان معدود است لذا در جنس، معرفه يا نکره بودن و نیز اعراب تابع قواعد موصوف و 

 كنند. باشند و از قوانین اعداد اصلي تبعیّت نمي صفت مي

 )طبقه چهارم( الطبقةَالرابعةَ  )طبقه چهارم( الرابعُ الطابقُ
 مونث ومنصوب معرفه،هردو   هردو معرفه، مذكر و مرفوع

عبارتند از: أألوّل، الثّاني، الثّالث، الرّابع، الخامِس، السّادس،  12تا  1اعداد ترتیبي از  -1

، ... و عشرَ ، الرابعَعشرَ عَشَر، الثّالثَ لعاشِر، الحادِی عَشَر، الثّانيالتّاسع، ا السّابع، الثّامن،

 .عشرَ التاسعَ



  
 

 توجه:

  پذيرند. مثالً )الستّةُ كتبٍ نمي« تنوين»و « ال»به دلیل اضافه شدن،  11تا  3اعداد اصلي 

 كتبٍ( اشتباه است. و ستّةٌ

  .همه اعداد باستثناء اعداد مركب معربند. هر دو جزء اعداد مركب مبني بر فتح است

باستثناء جزء اول اثناعشر و اثنتاعشرة كه معرب به اعراب مثني بوده و نونِ مثنّي از آن 

 در عدد مركب تقديری است.« إحدی»شود و اعراب عدد  حذف مي

  دد مركب ساكن است: عَشَرَةُ طالبٍ / در عدد مفرد مفتوح و در ع« عَشرَة»شین در

 إحدی عَشْرَة طالبةً.

در عدد مفرد ساكن و در عدد مركب مفتوح است: عَشْرُ طالباتٍ / احدَعَشَرَ « عَشر»شین در 

 طالباً.

 شود مثالً  وارد نمي« شرَعَ»ل بر قسمت دوم اعداد مركب يعني بايد توجه داشت كه ا

 درست است. « التاسع عَشَر»اشتباه است و « التاسع العَشَر»

   1  فارسي ترجمه كنید. عربي بخوانید و به را بهزير متن 

ي طابق(. ف 3ِمن ) سة(. َیَتَکوَُّن َمبنی المدرنةس 4ُبِنیت َقبَل ) ي مدرسٍةتدُرس َسوَسُن ف
( و یتکوَُّن فةغر 11( ُتوَجُد )2) الـ قِةالطب ي( و ففةغر 11( َتَقُع )1) الّطابِق الـ
 (.فةغر 8( ِمن )3) الطابُق الـ

 ( آخری تتشکَُّل فیها االقساُمفةغر 3و ) سةالمدر یة( لمدیر1الـ ) قةالطب ي( ففةغر 1)
 .یَُّةاالدار

 فصوٍل يف یًة( دراسةماّد 13بتدریِس نحِو )« مةُمعّل 19» يحوال سةالمدر يتشتِغُل ف
 (.طالبة 18ي )کٍل ِمْنها َحوال يشارک فُی

 6» ي( و َتبقی فیها حواَلقةدقی 15( اّلا )8الـ ) عةفی الّسا سةتحضر سوسُن فی المدر
( حصة 3( فَتُمرُّ یومیًا بـ )قةدقی 11( و )2الـ ) عةلی البیِت فی الّساإحّتی َتعوَد « عةسا

 (.عةسا 2منها ) ةتستغرق کلُّ واحد



  
 

 2 .جدول پايین را با اعداد داخل متن مانند مثال پر كنید 

 معدود عدد  ترتیبي  معدود اصلي  عدد   معدود اصلي  عدد 

 طابق اول   سنواتٍ اربعِ

 3  .جدول زير را طبق مثال وارد شده پر كنید 

 معدود عدد با معدود معدود باعدد  معدود عدد

 واحدةحقیبة  الحقیبة قلم واحد القلم 1

  المِسطَرة  الکتاب 12

  البَرّاية  الدفتر 3

  المنضدة  الکرسي 11

  النافِذة  الباب 2

  الطبقة  الطابق 13

  السَّبُّورة  الکُوب 5

  السّاحة  الشّارع 11

  الشَّوكَة  السّکّین 7

  المِلْعَقة  الطَّبقَ 16

  الغُرفة  المَطبخ 2

  الشمس  القمر 17

  سجّادة  بَساط 11

  طالبة  طالب 18

4  .جدول زير را مانند مثال پر كنید 

 معنا طبقهشماره   شماره معنا شماره  صفحه شماره

 طبقه دوم يالثانالطابق  2 صفحه اول الصفحة االُولي 1



  
 

3   1   

5   6   

7   8   

2   11   

11   12   

13   11   

15   16   

17   18   

12   11   

 5 .كلمات داخل جدول را تجزيه كنید 

 مفرد/ مثني اسم

 جمع  نوع

 مذكر/

 مونث  نوع

 جامد/  نوع

 مشتق  نوع

  معرب/نوع

 مبني

 نکره/

  نوع

 معرفه

اسم از جهت 

 حرف آخر

 اعراب  نوع

 عالمت آن

        االقسامُ

        ساعاتٍ

        الغُرَف

        مَبناها

        المدرسةُ

        الطّوابقُ

        يَحواَل

        مادَّتَیْنِ

 6  .پاسخ صحیح را انتخاب كنید 

 است؟...« اشتريت تسعة عَشَر »كدام گزينه مکمّل عبارت  -1



  
 

  كُتُبٍ  -د  كُتباً -ج  كتاباً -ب  كتابٍ -الف

 است؟« ساعاتٍ 5»كدام گزينه بیانگر عدد  -2

  خمسٌ  -د  خمسُ -ج  خامس -ب  خمسةُ -الف

 است؟« دقیقة 2»كدام گزينه نشانگر  -3

  دقیقتان اثنتان -د  اثنان دقائق -ج  اثنتان دقیقتان -ب  اثنان دقیقة -الف

 كند؟ را كدام گزينه بیان مي« صفحه نوزدهم» -1

 الصفحة التاسعةَ عشرةَ -ب  الصفحة التسعة عشر -الف

 التاسعةَ عشرَ الصفحة -د  الصفحة التسع عشرة -ج

 كدام گزينه درست است؟ -5

  مائةُ كُتُباً  -د  مائةُ كتابٍ -ج  مائةُ كُتُبٍ -ب  مائةُ كتاباً -الف
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