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بررسی قواعد درس 1 عربی دهم
) ذاک هو اهلل(

فعل از نظر نشانه ها و زمان ، صیغه و الزم و متعدی...+ انواع اسم + ترکیبات اضافی و وصفی

نشانه های فعل

فعلیکیازاقسامسهگانةکلماتدرزبانعربیاستکهدارایایننشانههامیباشد.

بعدازاینحروفهموارهفعلبهکارمیرود:)س ـ سوَف ـ قد ـ لم ـ لّما ـ أْن ـ َکْی ـ لَکْی ـ اَِذْن ...( ۱
مانند)سیذهُبـقدکتَبـلنیجلَسـأْنیخرَجـلمیعرْفـو...(

شناسه هایآخرکلمه،نشانهفعلبودنآنکلمههستند. 2
ـیضربوَنـتضربیَنـضربُتـو...( )عرفَنـعرْفَتـعرفُتمـعرفُتنَّ

ُت...(میباشدکهفقطبههمراهفعلمیتواننددیدهشوند! یـ واوـ ـ تُنَّ تُْمـ َتـ شناسهدرفعلهاییکهمثالزدیمشامل)َنـ

حرف)تاء بزرگ(کهساکناست)نصَرْتـضربَْتـکتَبْت(شناسهحسابنمیشودولیفقطدرآخرفعلماضیصیغة 3
مفردمؤنثغائب)للغائبة(دیدهپساینهمیکیدیگرازعالئمفعلاست!

حروف مضارعکههموارهدراولفعلهایمضارعدیدهمیشوند)یـ ـ تـ ـ أ ـ نـ( 4
مانند)یَعرُفـتَعرُفـأعرُفـنعرُف(

قابل صرف بودنفعلدرچهاردهصیغه...چونهیچاسمیقابلصرفکردننیست! 5
ـْ (فقطمخصوصفعلمضارعوامرمخاطباست...یعنیاسم ها هرگز مجزوم )ساکن( نمی شوند! عالمتساکن )  6

وجود)نون تشدید دار(یا)نون ساکن(درآخرکهبهآن)نون تأکید(گفتهمیشود. 7
ـیذهَبْن...( ـلیخرَجنَّ مانند)تحسَبنَّ

معموالًکلمةسهحرفیکهحرفوسطوآخرآنفتحباشدفعلماضیاست.مانند)َکَتَبـخَرَجـضَرَب...( 8
معموالًکلمةسهحرفیکهحرفوسطآنکسرهداروحرفآخرآنفتحهدارباشدفعلماضیاست.مانند)حِزَنـحِسَب 9

ـرِزَق...(

۱0معموالًکلمةسهحرفیکهحرفوسطآنحرکتضّمهوحرفآخرآنفتحهداشتهباشدفعلماضیاست.مانند)بُعَدـ
حُسَنـکُثَر...(.

باوجودتمامایننشانههابازهمتوجهبهجملهوشرایطموجوددرآن،شرطاصلیتشخیصفعلاست!

تذکـــــر
فعلازنظرزمانبهسهدستهعمدهتقسیممیشود:

1 ماضی ساده:کهبهانجامکاردرگذشتهداللتمیکند.

*مثال: »ذهَب-ذهبا-ذهبوا...«

نکتــــــه

ـ«خواهدبود. ـَ حرکت حرف آخر ماضیدرصورتیکهبدونضمایرمتصلمرفوعباشدهمیشهفتحه »
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تذکـــــر
جدولصرفیکنمونهفعلماضیطیهرچهاردهصیغهدرجداولپایانیهمیندرسآوردهشدهاست.حتماًبهصرف

فعلماضیومضارعتسلطپیداکنید.

نکتــــــه

فعلماضیتوسطحرف»ما« منفیمیشود»ماذهَب:نرفت-ماکتب:ننوشت«.

روش به دست آوردن مفهوم )ماضی منفی به صورت فرعی(:

اگر)لم(با)فعل مضارع(همراهشودمفهوم)ماضی منفی(ازآنبهدستمیآید...

مانند)لمیذهْب(کهمعادل)ماذهَب(وبهمعنای)نرفت(میباشد!

2 مضارع اخباری:کهبهانجامکاردرزمانحالحاضرداللتمیکند.

مثاًل:»یذهُب-یذهباِن-یذهبوَن...«
نکتــــــه

حروف»یـ.تـ.أ.نـ«بهنامحروفمضارعمشهورندوهموارهدراولتمامفعلهایمضارعوجوددارند.
نکتــــــه

«خواهدبود. ـُ حرکتحرف آخر فعل مضارعدرحالتعادیودرصورتیکهحرف»ن«آخرشنباشدهمیشهضّمه »
تذکـــــر

جدولصرفیکنمونهفعلمضارعنیزطیهرچهاردهصیغه،درپایانهمیندرسآوردهشدهاست.

نکتــــــه

فعلمضارعتوسطحرف»ال«وگاهیتوسط»ما«منفیمیشود.

*مثال:»الیکتُب:نمینویسد.الیقولوَن:نمیگویند...«.

در چه مواردی باید فعل مضارع را به صورت التزامی )بروم، بروی، برود...( ترجمه کرد؟
1 اگر ادوات شرط )اِْن + َمن + ما ...(داشتهباشیمفعلبعدازآنیعنی)فعل شرط(بایدبهصورتالتزامیترجمهشود:

*مانند:)إْن تعرْف حقیقة الحیاة تنجْح:اگرحقیقتزندگیرابشناسیموفقمیشوی.(

تذکـــــر
بهمبحثشرطوجمالتشرطیدرآیندهودردرسمربوطهبهطورمفّصلخواهیمپرداخت!)دردرسدومسالیازدهم(

أنیقوَل:کهبگوید( 2 اگر حروف ناصبه )أْن + کی + حّتی + ا َذْن...( برسرفعلمضارعبیایند...مانند)یقوُل:میگوید

حّتییعرَف:تابشناسد(و... ویا)یعرُف:میشناسد
تذکـــــر

بهموضوعحروفناصبهومضارعمنصوبو...درجایگاهخودشودردرسپنجسالیازدهمبیشترخواهیمپرداخت!

تذکـــــر
ازبینحروفناصبهحرف)لن+مضارع(بهصورتالتزامیترجمهنشدهبلکهبهشکل)آیندهمنفی(ترجمهمیشود

)نخواهدرفت...(
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مانند: 3 اگر )الی نهی + مضارع غایب( شود

الیذَهْب:نبایدبرود( )یذهُب:میرود

تذکـــــر
بهموضوع)فعلنهی(و)فعلنفی(نیزدردرسششسالیازدهمبهصورتکاملتریخواهیمپرداخت!

4 اگرحروف)لیَت(یا)لعّل(درجملهباشد،خبرآنهادرصورتیکهمضارعباشدبایدبهصورت)التزامی(ترجمهگردد!

ایکاشپدربهتربیتفرزندانشبیشترتوجهکند!( *مانند:)لیت األَب یهتمُّ بتربیة اوالده اکثر

شایدانسانازتجربههاعبرتبگیرد!(...)اینمبحثدردرسیکسالدوازدهم *مانند:)لعّل االنساَن یعتبر بالتجارب

بیانشده(

5 اگر)فعل مضارع + ... اسم نکره ... + فعل مضارع(شود،فعلمضارعدومیاصوالًبهصورت)مضارعالتزامی(ترجمهمیشود...

*مانند:)افّتُش عن کتاٍب یرشدنچ الچ الحقیقة(

*یعنی:)دنبالکتابیمیگردمکهمرابهحقیقتراهنماییوارشادکند!(

6 فعل)امر غایب(کهاز)ل + مضارع غایب یا متکلم(ساختهمیشودنیزبهصورتالتزامیترجمهمیگردد...

*مانند: )لیکُتْب:بایدبنویسد(یا)ِلذهْب:بایدبروم(یا)لنخرْج:بایدخارجشویم()مربوطبهدرسششعربییازدهم(

7 حرف)قد + مضارع(دوتامعنیمیدهد.یکی)گاهی + مضارع اخباری(ودیگریهم)شاید + مضارع التزامی(

...مانند)قدیذهُب:گاهیمیآید...شاید بیاید(.
نکتــــــه

همانطورکهمیدانیمفعل )کاَن( بهتنهاییبهصورت)بودم، بودی ...(ترجمهمیشود.

اکنوناگرقرارباشدآنرابهصورتمضارع التزامیترجمهکنیم)مثاًلفعل شرطگردد(دراینصورتبهشکل)باشم، 

باشی، باشد(ترجمهخواهدشد...!

مؤمنحّقرامیگویداگرچهضعیفباشد(! *مانند:)المؤمُنیقولالحّقوإْنکانضعیفاً

نکتــــــه

ترجمه کلمه »باید«درعربیبهچندصورتممکناستانجامشود:

معلم باید ...« 1( »یجُب + حرف جّر »علی« + اسم یا ضمیر« مثاًل: »یجُب علچ المعلِم...

ملت ما باید ...« 2( »یلزُم + حرف جّر »علی« + اسم یا ضمیر« مثاًل: »یلزم علچ شعبنا...

این دانش آموز باید برود...« »لیذهْب هذا التلمیذ... 3( حرف »ِل« امر غایب 

مسلمان باید روزه بگیرد...« »علچ المسلم اَن یصوَم... 4( حرف جّر »علی« + اسم یا ضمیر در اول جمله 

انسان باید ...« شما باید ...« »ِمن واجِب اإلنسان 5( من واجب + اسم یا ضمیر یا حرف جّر )علي(: »منواجبکم
نکتــــــه

ترجمهکلمه»نباید«نیزبهچندشکلانجاممیشود:

1( یَِجُب + حرف جّر »علی« + اسم یا ضمیر + أن ال »أاَّل« + مضارع منصوب. 

دانش آموزان نباید بروند.« *مثال: »یجُب علی التالمیذ أْن ال یذهبوا

2( یلزُم + حرف جّر  »علچگ« + اسم یا ضمیر + أن ال »أاّل« + مضارع منصوب.

کشورهای در حال توسعه نباید اسراف کنند ...« *مثال: »یلزم علچ الُبلدان النامیة أن ال تسرفوا...
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3(حرف جّر »علی« + اسم یا ضمیر + أْن ال »أاّل« + مضارع منصوب
تو نباید به دروغگویان اعتماد کنی«.  *مثال: »علیَک أْن ال تعتمد الکاذبین

3 مستقبل »آینده«:ازآوردنحروف»س- سوَف« به اول فعل مضارعساختهمیشود»َس:برایآیندهنزدیک«و

»سوَف:اصوالًبرایآیندهدور«.
*مثال: »َسیعلُم:بزودیخواهددانست«»سوَفیعلَُم:خواهددانست«البتههماکنوندرهنگامترجمهتفاوتیبینایندو

قائلنمیشوند.
نکتــــــه

فعل مستقبل منفي توسط حرف )لن( + فعل مضارعساختهميشود:)لنیذَهب(نخواهدرفت.
نکتــــــه

گاهیدرکنکورهابرایساختنآیندةمنفیازترکیبغلطزیراستفادهشدهاست...)السوَف یذهُب( و یا )سوف الیذهُب(کههر

دویاین ها غلطبودهودامتستیاست!...همانطورکهگفتهشدبرایساختنآیندةمنفیفقطاز)لن+مضارع(استفادهمیشود!

* تست اصلی

مّیز نوع االفعال التالیة: »کنُت أظنُّ أنَّ أبچ قد نُِسَچ و ما بقچ ذکٌر له«.
2( ماضی بعید- ماضی نقلی- ماضی 1( ماضی- مضارع- ماضی نقلی 

4( ماضی استمراری- ماضی نقلی- ماضی 3( مضارع- ماضی بعید- ماضی نقلی 

«ماضیاستمراریاست. گزینه 4 »کان+فعلمضارع«مفهومماضیاستمراریرامیرساندپس»کنُت أظنُّ

»قدنُسَی:ترکیبقد+فعلماضیبودهبنابراینمعنایماضینقلیرامیرساند.«

»مابقی:ترکیبحرفنفی»ما«+فعلماضیموجبمنفیشدنفعلماضیشدهاست«.

اقسام فعل ماضي عبارتست از:
۱- ماضی نقلی:ازحرفتحقیق)قد( + فعل ماضی ساختهمیشود.

*مانند:)قدنجَح:موفقشدهاست(یاقدوصَلرسیدهاست(.

نکتــــــه

شکلمنفیماضینقلیازروش مستقیم )ما + قد + ماضی(

*مانند:)ماقدوصل(ونیزازروش غیرمستقیم یعنی )لم( با فعل )مضارع(ساختهمیشود.

*مانند:)لمینجْح(:موفقنشدهاست.

نکتــــــه

ترجمة)ماضی ساده( به )ماضی نقلی(وبرعکسچهدرحالت مثبتوچه منفیاشکالی ندارد.(
2-ماضی استمراری:از ترکیب »کاَن + فعل مضارع« مفهوم »ماضی استمراری« فهمیده می شود.

*مثال:»کانیذهُب:میرفت«

»کانوایکتبوَن:مینوشتند«
»کنَتتعلُم:میدانستی«

»کنتمتعرفوَن:میشناختید«
نکتــــــه

همانطورکهمالحظهکردیددرصورتیکهفعلمضارعصرفشود،فعلکاننیزبههمراهآنصرفمیشود.صرففعلکان
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درجدولانتهایهمیندرسآمدهاست.
نکتــــــه

اگربینفعل»کان«و»مضارع«فاصلهوجودداشتهباشد،کاندرابتدایجملهبهصورت»مفرد«آمدهوفعل مضارعدر

وسطجملهبا اسم قبل از خودش مطابقتخواهدکرد.

*مثال: »کان التالمیُذ یدرسوَن فچ المدرسة«

مفردمذکرجمعمذکر:مطابقتبااسمقبلی»التالمیذ«

ویا:»کانت التلمیذاُت یدرْسَن فچ المدرسة«
مفردمؤنثجمعمؤنث:مطابقتبااسمقبلی»التلمیذات«

نکتــــــه

اگر بعد از )فعل ماضی( یک )فعل مضارع( بیاید می توانیم مضارع را به صورت )ماضی استمراری( ترجمه نماییم...

دانشآموزیرادیدمکهدرسمیخواند( *مانند: )رأیُتتلمیذاًیقرأالدرس

آنمردقرآنراخوانددرحالیکهبراواثرمیگذاشت( ویا)قرأالرجُلالقرآَنیؤثّرعلیه

منفی کردن ماضی استمراری به روش های زیر صورت می گیرد:
ماکانیکتُب:نمینوشت. ۱(ما + کان + مضارع

کانالیقبُل:قبولنمیکرد. 2(کان + ال + مضارع

لمیُکْنیستطیُع:نمیتوانست 3(لم + یُکْن + مضارع

3- ماضی بعید:از ترکیب »کان + قد+ ماضی« و یا بدون »قد« یعنی »کان + ماضی« مفهوم ماضی بعید فهمیده می شود.

»کانقدکتب:نوشتهبود«»کانواقدکتبوا:نوشتهبودند«

»کنَتقدکتبَت:نوشتهبودی«»کنتمقدکتبتم:نوشتهبودید«

»کانالمعلموَنقدکتبوا«
مفردمذکرجمعمذکر:ماننداسمقبلی

»کانتالمعلماُتقدکتبَن«
مفردمؤنثجمعمؤنث:ماننداسمقبلی

تذکـــــر
همانطورکهمشاهدهشداگرفعل»کان«با»ماضی«درکنارهمباشندبایکدیگرمطابقتصیغهداشتهامااگردوراز

همباشند»همانندماضیاستمراری«،فعل»کان«اولجملهمفردآمدهوفعلماضیبعدازآندروسطجملهبااسم

قبلازخودشمطابقتخواهدداشت.

طرز ساخت ماضی بعید منفی به روش های زیر است:

ماکانقدقاَل)ماکانقاَل(:نگفتهبود. ۱(ما + کان + )قد( + ماضی

لمیکْننجَح)لمیُکْنقدنجَح(:موفقنشدهبود. 2(لم یُکْن + )قد( + ماضی
نکتــــــه

اگر بعد از فعل )ماضی( یک فعل ماضی دیگر بیاید می توانیم دومی را به صورت ماضی بعید ترجمه کنیم... 

*مانند: )اشتریُتکتاباًقدرأیُتهفیالماضی:خریدمکتابیراکهدرگذشتهدیدهبودم(
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ویا)جاءالطفُلقدأکَلطعاَمه:کودکآمددرحالیکهغذایشراخوردهبود(

۱تمرین أکمل الفراغ باالِجابة المناسبة: »کان الکفاُر ...  من خالل الباب و هم ... أّن النائَم هو الرسول )ص(«. 

4( تنظُر- تتوّهُم 3( ینظروَن- یتوّهمونَ  2( ینظُر- یتوّهمونَ  1( تنظروَن- تتوّهمونَ 

گزینه3

گفتیمکهاگرفعلوسطجملهباشدبااسمقبلازخودمطابقتمیکندبنابراینازآنجاییکه»الکّفار«جمعومذکرمیباشد

پسفعل»ینظروَن«راقرارمیدهیمکهآنهم»جمعومذکر«میباشد.ازطرفیقبلازنقطهچیندومنیزضمیر»ُهْم«آمده

کهجمعمذکرغائباستپسبعدازآنفعل»یتوّهموَن«رامیآوریمکهبااینضمیرازهرنظرمطابقتکند.

الزمبهیادآوریاستکهفعل»کاَن«نیزیکفعلغائبیعنیسومشخصمفردمذکربودهواولجملهبهصورتمفردبهکار

رفتهاست.

گزینه »1«:»تنظرون«فعلدومشخصجمعمذکریعنیجمعمذکرمخاطببودهوچوننشانهایازمخاطبدرجملهیافت

نمیشودلذاازقراردادنآنخودداریمیکنیم.همچنین»تتوّهموَن«نیزجمعمذکرمخاطباستوباضمیرقبلازخود

»هم«کهجمعمذکرغائباستمطابقتندارد.

گزینه »2«:»ینُظر«یکفعلمفرداستوبااسمقبلازخود»الکّفار«ازنظرتعدادمطابقتندارد.

گزینه »4«: فعلهای»تنُظُر«و»تتوّهُم«بااسمهایقبلازخودشان»یعنیالکّفاروضمیر:ُهم«مطابقتندارندپساین

گزینهنیزغلطمیباشد.

2تمرین  عَیّنالصحیحللفراغ: »المعلّموَن ... الدرَس«
4( تَشرُح 3( یَشرحونَ  2( یَشرحُ  1( تَشرحوَن  

گزینه3

لذا»یشرحوَن« »المعلموَن«جمعمذکراست ازآنجاییکه ازخودشمطابقتمیکند. قبل اسم با فعلدروسطجمله

متناسبباآناست.

گزینه »1«: »تشرحوَن«جمعمذکرمخاطباستوچوننشانهایازمخاطبدرجملهنیست»مثلضمایرمخاطبو...«

پساینگزینهغلطمیباشد.

گزینه »2«:»یشرُح«مفردومذکراستوبااسمقبلازخودکهجمعاستمطابقتنمیکند.

گزینه »4«: »تشرُح«چهبهصورتمفردمؤنثغائبوچهمفردمذکرمخاطبفرضشودبااسمقبلازخودکه»جمع

مذکر«میباشدمطابقتندارد.

3تمرین عّینالصحیح: 
4( التالمیُذ تنجُح 3( التالمیُذ ینجحُ  2( ینجحوَن التالمیذُ  1( ینجُح التالمیذُ 

گزینه۱

فعلغائباصوالًدراولجملهبهصورتمفردبهکارمیرودولیدروسطجملهبااسمقبلازخودمطابقتمیکندهرچند

فاعلشمثنيیاجمعباشد.پس»ینجُح«فعلغائبیاستکهدراولجملهبهصورتمفردبهکاررفتهاست.

گزینه »2«: علتغلطبودناینگزینه،جمعآمدنفعلغائب»ینجحوَن«دراولجملهمیباشد.

گزینه »3«: چون»ینجُح«بااسمقبلازخود»التالمیذ«مطابقتنکردهاستبنابراینغلطاست»باید:ینجحوَنمیآمد«.

گزینه »4«:همانایرادگزینه»3(بهاینجانیزوارداستبهعالوهاینکهاگر»تنجُح«مفردمؤنثغائبفرضشودازنظر

جنسنیزبا»التالمیذ«تفاوتداشتهواگر»مفردمذکرمخاطب«فرضشودچوننشانهایازمخاطب»ضمایرمخاطبو...«
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درجملهوجودندارداشتباهدیگریخواهدبود.

4تمرین عّین المناسب للفراغ: »انتم ... ربّکم«
4( تَعِرُف 3( تَعرفونَ  2( یَعرفونَ  1( یعرفُ 

گزینه3

ضمیر»انتم«جمعمذکرمخاطباستپسفعلبعدازآننیزبایددرهمینصیغهباشد»تعرفوَن«.درضمنضمیر»ُکْم«نیز
نشانهدیگریازصیغهمذکرمخاطبمیباشد.

5تمرین إجعل فعل »عرفتم« فی معنی الماضی االستمراری:
4( کنتم تعرفوَن 3( کنتم تعرفوا  2( کنتم قد عرفتم  1( کانوا یعرفونَ 

گزینه4

برایساختماضیاستمراریبایداز»کان+فعلمضارع«استفادهکنیم.ازطرفیفعل»عرفتم«ماضیبودهوجمعمذکرمخاطب
استوبایدآنرابهمضارع»درهمانصیغه«تبدیلکردهوفعلکمکی»کاَن«رانیزبههمانصیغهببریمیعنی»کنتمتعرفوَن«.

گزینه »1«: »عرفتم«جمعمذکرمخاطباستدرحالیکه»کانوایعرفوَن«جمعمذکرغایبمیباشد.

گزینه »2«: »کنتمقدعرفتم«ماضیبعیدمیباشد»کان+قد+ماضی«یعنی»عرفتم«بههمانصورتباقیماندهوتبدیل

بهمضارعنشدهاست.
گزینه »3«: حرف»ن«درآخرفعل»تعرفوا«بدونهیچدلیلیحذفشدهاست.

6تمرین انتِخْب للفراغ کلمًة مناسبًة: »... االروبّیوَن العلَم من المسلمین« 
4( أخْذَن 3( أخذوا  2( أخذ  1( أخذتْ 

گزینه2

همانطورکهدردرسنامههاگفتهشدهاست،فعلغائبدراولجملهاصوالًبهصورت»مفرد«میآید.ازطرفیچونکلمه
»الروبّیوَن«مذکراستلذااینفعلبایدبهصورت»مفردمذکر:أخذ«بیاید.

چگونگی ساختن فعل امر مخاطب یا همان امر حاضر:

همانطورکهازاسمشپیدااست،امر مخاطب از روی شش صیغة مضارع مخاطبیعنیهمانصیغههایدومشخص
ساختهمیشود.روشکاربهاینصورتاستکهحرف مضارع مخاطب )ت( را از اول فعل حذف کرده و آخر فعل را 
ساکن می کنیم. در صورتی که )نون( داشته باشد آن را حذف می کنیم )البته به جز صیغة جمع مؤنث مخاطب یعنی 
دوم شخص مؤنث جمع که نون آن حذف نمی شود(. سپس با توجه به حرف یکی مانده به آخر فعل )عین الفعل( یک 
همزه برای راحتی تلفظ به اول فعل می آوریم ... حرکت همزه را این گونه تعیین می کنیم که اگر حرکت عین الفعل 

یا همان یکی مانده به آخر ضّمه باشد به همزه نیز ضّمه داده و گر نه کسره می دهیم...مانند:

1( عین الفعل دارای ضمه:

اُکُتبوا( اُکُتبا()تکُتبوَن اُکُتْب()تَکُتبان )تَْکُتُب

اُکُتْبَن( اُکُتبا()تکُتْبَن اُکُتبی()تکُتباِن )تکُتبیَن

2( عین الفعل دارای فتحه: 

اِْذَهبوا( اِْذهبا()تْذَهبوَن اِْذَهْب()تذَهباِن )تَْذهُب

اِْذَهْبَن( اِْذهبا()تْذَهْبَن اِْذهبی()تذَهباِن )تْذَهبیَن

3( عین الفعل دارای کسره:

اِْعِرفوا( اِْعِرفا()تَْعِرفوَن اِْعِرْف()تَْعِرفاِن )تَْعِرُف
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اِْعِرْفَن( اِعِرفا()تَْعِرْفَن اِعِرفی()تَْعِرفاِن تَْعِرفیَن

خالصه روش های ساختن فعل امر مخاطب یا امر حاضر:
۱ حذف حرف مضارع )ت(

ساکن کردن آخر فعل)اگربهنونختمشدهباشدآنراحذفمیکنیمالبتهبهجزصیغةجمعمؤنثمخاطبکههرگز 2
نونآنحذفنمیشود(

3 آوردن یک همزه کمکی به اول فعل امر...
)حرکتاینهمزهکمکیبراساسعینالفعلمضارعاست...اگرضّمهداشتهباشدهمزههمضّمهوگرنهدرهرصورتکسرهمیگیرد.(

فعل نهی یا ناهیه چیست؟

حرف)ال(میتواندباهرچهاردهصیغةفعلمضارعهمراهشودوآنهارامجزوم)ساکن(کند.مانند:

)مخاطب()غائب(

الیذهْب:نبایدبرود( التذهْب:نرو()یذهُب )تذهُب

الیذهبا:نبایدبروند( التذهبا:نروید()یذهباِن )تذهباِن

الیذهبوا:نبایدبروند( التذهبوا:نروید()یذهبوَن تذهبوَن

التذهْب:نبایدبرود( التذهبی:نرو()تذهُب تذهبیَن

التذهبا:نبایدبروند( التذهبا:نروید()تذهباِن تذهباِن

الیذهَب:نبایدبروند( التذهْبَن:نروید()یذهْبَن تذهْبَن

الأذهْب:نبایدبروم( متکلموحده)أذهُب

النذهْب:نبایدبرویم( متکلممعالغیر)نذهُب
نکتــــــه

ـْ(تبدیلمیکنیمودرصورتیکهآخرفعل همانطورکهدیدیدهنگاممجزومکردن،آخرفعلرا)ازضّمه(بهعالمتساکن)

به)نون(ختمشدهباشدآنراحذفمیکنیمبهجزصیغههای)جمعمؤنثغایبیاهمانسومشخصجمعمؤنثللغائبات(

و)جمعمؤنثمخاطبیاهماندومشخصجمعمؤنثللمخاطبات(...توضیحاتبیشتردردرس)6(عربی)۱۱(
نکتــــــه

مشاهدهکردیمکه)الینهییاناهیه(میتواندبرسرهرچهاردهصیغهمضارعبیایدوآنهارامجزوم)ساکن(کندو)امر

منفی(بسازد.

اما)غالبًا( فعل نهی از )فعل های مخاطب( و در )اول جمله( ساخته می شود!

فعل نفی یا نافیه چیست؟

اگرحرف)ال(برسرهریکازچهاردهصیغةمضارعبیایدولیآنهارا)مجزوم( یا همان )ساکن( نکندو)نون(راهمحذف
نکند،چنینفعلی)فعلنهی(نبودهودرترجمهنیزبهصورت)امرمنفیودستوری(ترجمهنمیشودبلکهفقطبهصورت

)فعل منفی(ترجمهمیشود!
*مثال: )الیذهُب:نمیرود()الیذهبوَن:نمیروند(

)التذهُب:نمیروی()التذهبوَن:نمیروید(
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)الاَذهُب:نمیروم(و...
نکتــــــه

همانطورکهمشاهدهکردیم)الینفی(نیزمیتواندبرسرهرچهاردهصیغةمضارعآمدهوآنهارامنفیکنداما )غالبًا(در

وسط جمله بر سر )فعل های غایب( یا )متکلم( می آید...
نکتــــــه )برای مطالعه بیشتر(:

به)الی  نهی(کهفعلبعدازخودرامجزوممیکند)الی جازمه یا الی عامل(نیزگفتهمیشود!

به)الی نفی(نیزکههیچتأثیریرویحرکتفعلبعدازخودندارد)الی غیرعامل(نیزگفتهمیشود!

شماره صیغه فعل ها را باید به زبان عربي بدانیم یا فارسي؟

*تست اصلی:

عّین الخطأ فچ صیغة االفعال التالیة: 
4( یخرْجَن: للغائبیَن 3( تکتباِن: للغائبتْینِ  2( تَعلَْمَن: للمخاطبات  1( تذهبیَن: للمخاطبة 

شمارهصیغهفعلهارابایدبهزبانعربییادبگیریمچوندرآزمونسراسرینیزصیغهفعلهارابهزبانعربیمطرحمیکنندو

دربسیاریازتستهابایدبهاینموضوعتسلطداشتهباشیم»ازقبیلتستهایتجزیهوترکیبو...«

بامراجعهبهجدولهایپایانهمیندرسوقسمتیکهیکنمونهفعلماضیویکنمونهفعلمضارعصرفشدهاست،هر

صیغهبهزبانعربیمعرفیشدهاست»للغائب،للغائبْیِن،للغائبیَن،للغائبةو...«حتماًآنراحفظکنید.
*پاسخ تست اصلی:

گزینه4 »یَخرْجَن«فعلجمعمؤنثغائبمیباشدکهبهزبانعربی»للغائبات«نامیدهمیشودو»للغائبیَن«مربوطبهصیغه

جمعمذکرغائباستوبهاشتباهمطرحگردیدهاست.

سایرگزینههاهمگیصحیحمیباشند.

یعنی مخاطب« مذکر »مثنی نیز و للغائبَتیِن یعني غائب« مؤنث »مثنی میتواند »تکتباِن«  :3 گزینه  درباره  نکته ای 

»للمخاطَبْیِن«باشد.دراینگونهمواردبهسایرگزینههامراجعهمیکنیم.درصورتیکهدریکیازگزینههاغلطرایافتیم،هر

یکازحالتهایدادهشده»مثنیمذکرمخاطبیامثنیمؤنثغائب«راصحیحفرضمیکنیم.

فعل از نظر الزم و متعدی

*تست اصلی:

عّین ما لیس فیه الفعل المتعّدی:
2( ما تفعلوا من خیٍر تجدوه عند اهلل 1( أنا أعیش فچ راحٍة و انَت بقیَت علچ فقرَک 

4( قال یا قوم أعبدو اهلل مالکم من اهلل غیره 3( أحِسْن الچ والدیَک و عاملهما برفقٍ 

تعریف فعل الزم و متعدي و چگونگي تشخیص آنها از یكدیگر:

1 تعریف فعل الزم:

فعلیاستکهمفهومآنفقطباداشتنفاعلکاملمیشود.

پرواز کرد«.  هجرت کرد« »طار رفت« »هاَجر نشست« »ذهب آمد« »جلس مثاًل: »جاء

2 تعریف فعل متعدی:

فعلیاستکهمفهومآنعالوهبرفاعلبهمفعولنیزنیازداردتاکاملشود.
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نوشت« زد«»کتب ترککرد«»ضرب *مثال: »هجَر

درواقعهرگاهپرسیدنسؤال»چهچیزرا؟«یا»چهکسیرا؟«ازفعلیدارایمفهوممنطقیودرستیباشدآنفعلمتعدی
وگرنهالزماست.

اصوالًفعلیکهدرداخلجملهدارایمفعولبهباشدمتعدیوگرنهالزماستامادانستننکاتزیرنیزدربارهفعلالزمومتعدی
خالیازلطفنیست:

1 اصوالً فعل هایی که به باب »افعال« یا »تفعیل« رفته باشند متعدی هستند. 

*مثال: »أکرَم-یُکِرُم-اِکرام«

گرامیداشتگرامیمیدارد

ُق – تصدیق«  َق- یَُصدِّ *       »َصدَّ
تأئیدکردتأئیدمیکند

نکتــــــه

فعلهایزیرهرچنددربابافعالیاتفعیلهستندولیالزمند:

 خاموششد«»أمنأ فکرکرد«»انصَت َر شتافت«»فکَّ بیدارشد«»اسرَع شکفت«»اَفاَق »ازهَر

رستگارشد«و... بارید«»أفلَح درخشید«»أمطر

2 غالبًا فعلهای متعلق به باب »استفعال« و »مفاعلة« متعدی میباشند. 

*مثال: »استخدَم-یستخدُم-استخدام«

بهخدمتگرفتبهخدمتمیگیرد

و یا: »کاتََب-  یکاتُِب- مکاتبة«

مکاتبهکردندمکاتبهمیکنند

نکتــــــه

 چیرهشد«و»یَستعّد بهراهراستدرآمد«و»استولَی استراحتکرد«و»استقاَم فعلهاییمثل»استراَح

آمادهمیشود«و...درباباستفعالولیالزمند...

3 فعل های باب »انفعال- تفاُعل« الزمند. 

*مثال: »انهدَم-ینهدُم-انهدام«

منهدمشدمنهدممیشود

ـَناَوُلـتناُول(متعدياست. * »تَعاَوَن-یتعاَوُن-تَعاُون«ولي)تنـاَوَلـیَت
همکاریکردهمکاریمیکندخوردميخوَرد

4 بیشتر فعل های باب »تفعُّل« الزمند اما مثال های متعدی هم دارد. 
یادآورشد«و... َر بازپسگرفت«»تذکَّ آرزوکرد«»تََوّفی آموخت«»تمنَّی *مثال: »تََعلََّم

5 هر فعلی بر وزن »َفُعَل« باشد الزم است.
خوبشد«و... بزرگشد«»َحُسَن بزرگشد«»َکُبَر دورشد«»َعُظَم *مثال: »بَُعَد

6 فعل هایی که به شرایط روحی انسان داللت می کنند اصوالً الزمند.
 پشیمانشد«»ضحک خجالتزدهشد«»ندَم شادشد«»خجَل ناراحتشد«»فرَح *مثال: »حِزَن

بانشاطشد«و... گریهکرد«»نشَط بیحوصلهشد«»بکی خوابید«»کِسَل خندید«»ناَم
7 فعلی که مجهول باشد حتمًا متعدی بوده است.
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*مثال: »ُضِرَب-اُعیَد-ُکِتَب-یُْعلَُم-یُشاَهُدو...«.

8 اگر به فعلی ضمایر متصل نصب و جّری »ه. هما. هم و...« چسبیده باشد آن فعل حتمًا متعدی است چون این 

ضمایر نقش »مفعول به« را دارند. 

*مثال: »ضربَک-قرأَها-إستوَدَعهو...«

9 برخیازفعلهامیتوانندعالوهبرسؤال»چهچیزرا؟«بهسؤال»چهکسیرا؟«نیزپاسخبدهندوبهآنهافعلهای دو 

مفعولیمیگویند»متعٍد الی مفعولیِن:بهزبانعربی«

آورد« قرارداد«»آتَی یادداد«»جعَل بخشید«»َعلََّم بخشید«»اَعَطی اینهاعبارتنداز:»وهَب

قرضداد«»اَوَدَع گردانید«»اَْقَرَض نامید«»َصیََّر ی گمانبرد«»َسمَّ گمانبرد«»حسَب  »ظنَّ

 وعدهداد«»رزَق پوشاند«»وعَد چشانید«»َکَسژ خوراند«»اَذاَق بهودیعهسپرد«»اَطعَم

گمانکرد«و...  یافت«»ظنَّ دید«»وجَد گرفت«»رأی نگهداشت«»اتَّخذ روزیداد«»َوَقی

10 همواره میتوانیم فعل »الزم« را طی یکی از دو روش زیر به »متعدی« تبدیل کنیم: 

1- بردن وزن فعل الزم به باب »افعال« یا باب »تفعیل«

اَذهَب»بُرد«-یُذِهُب»میبََرد«-اِذهاب»بردن« افعالمتعدی *مثال:ذهب»رفت«=الزم

َح»شادکرد«-یَُفّرُح»شادمیکند«-تفریح»شادکردن«مشاهدهکردیدکهمثاًل َفرَّ
تفعیلمتعدی *فِرَح»شادشد«=الزم

َح=شادکرد«میتوانپرسید ازفعلیمانند»فرَح=شادشد«نمیتوانپرسید»چهچیزرا؟«یا»چهکسیرا؟«اماازفعل»َفرَّ

»چهکسیراشادکرد«بنابراینبهمتعدیتبدیلشدهاست.

«بعدازفعلالزمنیزمنجربهمتعدیشدنآنمیگردد. ـِ 2-آوردنحرفجّر»به ویژه حرف جّر: ب

جاءبِدینالحق:دینحقراآورد«. *مثال: »جاء:آمد

ذهببِکتاٍب:کتابرابرد«. »ذهَب:رفت
*پاسخ تست اصلی:

باقی ماندی« هر دو الزم هستند  زندگی می کنم« و »بقیَت گزینه۱ فعل های این جمله به ترتیب: »أعیُش

چون سؤال »چه چیز را؟« و یا »چه کسی را؟« درباره آن ها مفهومی ندارد. 

بهعبارتیچوندرجملهدارایمفعولبهنیستندپسالزمند»دربخشجملهفعلیهبهفاعلومفعولبهبهطورکاملخواهیمپرداخت.«

بررسي گزینه هاي نادرست!

آنرامییابید«هردومیتوانندبهسؤال»چهچیزرا؟«ویا»چه انجاممیدهید«و»تجدوه گزینه »2«: »تفعلوا

کسیرا؟«پاسخدهندپسمتعدیهستند.

مفعولبهبرایفعلتجدوا«بودهبنابراینفعلیکه مفعولبهمقدمبرایفعلتفعلوا«و»ضمیره روش دوم: »ما

مفعولداردمتعدیمحسوبمیشود.»رجوعبهبخشفاعلومفعولبه«.

برخوردومعاشرتکنباآندو-امرباب امربابافعالوبهمعناینیکیکن«»عاِملهما گزینه »3«: »أْحِسْن

مفاعلة«هردوفعلدرمعنیمتعدیمیباشند.

درعاملهما«مفعولبهبودهپسفعلحتماَمتعدیاست. روش دوم:»هما

بپرستید«هردوفعلمیتوانندبهسؤال»چهچیزرا؟«ویا»چهکسیرا؟«پاسخ گفت«و»اُْعُبدوا گزینه »4«: »قاَل

منطقیبدهندومتعدیهستند.
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روش دوم: جملهبعداز»قاَل«واسم»اهللَ«دومفعولبهموجودبرایفعلهایمذکورهستندپسمتعدیمیباشند.

  : ۱تمرین مّیز الجملة الّتچ ماجاء فیها فعٌل متعدٍّ
2( الصالة تصعُد باالنسان الچ الُعُلّو 1( الخیراُت تقّرب االنساَن من اهلل 
4( یُجاء بالعباد یوم القیامة کلّهم 3( العاقُل یستعدُّ لِما بعد الموت و الموت آتٍ 

گزینه3

آمادهمیشود«نمیتواندبهسؤال»چهچیزرا؟«یا»چهکسیرا؟«پاسخبدهدبنابراینالزماست.  »یَستعدُّ
روش دوم: چوناینفعلمفعولبهنداردالزماست»رجوع:بخشفاعلومفعولبه«

ُب:بهمعناینزدیکمیکند«یکفعلمتعدیاستچونمیتواندبهسؤاالتگفتهشده»چهچیزرا؟-چه گزینه »1«: »تَُقرِّ

کسیرا؟«پاسخبدهد.ازطرفیدارایمفعولبه»االنساَن«میباشد.
تعصد باالمیرود=الزم ـِ«بعدازخودشمتعدیشدهاست»تصعُد گزینه »2«: فعل»تصعُد«توسطحرفجّر»ب

ـِ...:باالمیَبَردومتعدی«میباشد. ب
ـِ«نیزبعد فعلمجهولبوده)رجوعبهبخشمعلومومجهول(پسمتعدیاست«.البتهحرفجّر»ب گزینه »4«: »یُجاُء

ازآنیکیدیگرازعالئممتعدیبودناینفعلاست.

2تمرین عّین العبارة الّتچ جاء فیها فعل متعدٍّ الچ مفعولیِن:
2( اُذُکْر ربَّک کثیراً. 1( عّظم ذا العلم اِْن کاَن ذا خلٍق حسٍن. 

4( اَعِط کّل ذچ حّق حّقه. 3( اشتریُت من المکتبة کتاباً مفیداً لیلة امس. 

گزینه4

اگربهفعلهایدومفعولیکهدرجعبهآموزشذکرکردیمنگاهیبیندازیدبافعل»اعطی)بخشید(«روبرومیشویدکهدر
گزینه»4«بهشکلامر»اَْعِط«بهکاررفتهاست.

گزینه »1«:»عّظْم«فعلمتعدیاست»گرامیبدار«امادومفعولینمیباشد.

گزینه »2«: »اُذُکْر«بهمعنای»ذکرکن«متعدیاستولیدومفعولینیست.

گزینه »3«: »اشتریُت« به معنای »خریدم« فعل متعدی ولی دو مفعولی نمی باشد.

3تمرین عّینالفعلالالزم:
2( المالئکُة تصعُد باَعمالنا. 1( أتچ الحّراُس بعدٍد من االسراء. 

4( وقف المؤمنون فچ الصالة بخشوع.  3( جاء الشتاء بثلجه و مطره. 

گزینه4

ایستاد-بهسؤالچهچیزرا؟یاچهکسرا؟نمیتواندپاسخمنطقیبدهدوالزماست»یعنیمفعولبهدرجملهندارد«. »وقف
آمد«توسطحرفجّر»بـ«متعدیشدهومعنای»آورد«راپیداکردهاست. گزینه »1«: »أتَی

آوردتعدادیرا...«. »أتَی...بعدٍد
ـِ«متعدیشدهاست. باالمیرود«توسطحرف»ب گزینه »2«: »تصعُد

باالمیبرداعمالمارا...«. یعنی»تصعدبِاَعمالنا
ـِ«متعدیشدهاست. آمد«توسط»ب گزینه »3«: »جاء

آورد برفش را ...«. »جاء ... بثلجه

4تمرین عّین الفعل الالزم: 
4( یحلُب 3( التحزنْ  2( أغرقْت  1( یمزجُ 

گزینه3
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اندوهگینمباش«مفهومالزمراداردچوننمیتواندبهسؤال»چهچیزرا؟«یا»چهکسیرا؟«جواببدهد. »التحزْن

چهچیزرا؟بامعنی:متعدی«. مخلوطمیکند گزینه »1«:»یمزُج

چهچیزرا؟وچهکسیرا؟بامعنی:متعدی«. گزینه »2«:»اَغرقْت:غرقکرد

چهچیزرا؟بامعنی:متعدی«. گزینه »4«:»یحلُب:میدوشد

5تمرین عّین الفعل الالزم: 
2( و جعلناهم ائمًة یهدون بأمرنا 1( غرس البستانچُّ مائَة شجرة 

4( اُسُتشِهَد االمام الرضا »ع« بعد عمر بلغ خمسة و خمسین عاماً  ً 3( فحزن صاحب البقرة حزناً شدیدا

گزینه3

ناراحتشد«بهسؤاالتچهچیزرا؟وچهکسیرا؟نمیتواندجوابمنطقیبدهد»بهشرایطروحیانساننیز »حزَن
داللتمیکند«پسالزماست.درضمندرجملهدارایمفعولبهنیزنمیباشد.

کاشت« فعل متعدی است چون میتواند به سؤال »چه چیز را؟« پاسخ منطقی بدهد. )مائَة: مفعول به( گزینه »1«: »غرَس

قرارداد« فعلی دومفعولی پس 100% متعدی است. »ُهم: مفعول به اول + ائمًة : مفعول به دوم«. گزینه »2«: »جعَل

متعلق به باب استفعال و مجهول نیز میباشد پس حتمًا متعدی است.« گزینه »4«: »اُسُتشهد

اسم از نظر نشانه ها و تعداد 

*تست اصلی:

کم اسماً فچ العبارة التالیة: »یا ربّچ، وّفقنچ لطاعتَک طوَل ُعمرچ«
4( ثمانیة 3( سبعة  2( سّتة  1( خمسة 

تعریف اسم و نشانه هاي آن

اسمکلمهایاستکهمفهوممشخصوبامعناییداردامابهانجامکاردریکزمانخاّصیداللتنمیکند.
نشانههایاسمعبارتنداز:

داشتن»ال«:المعلم-الکتاب-القوم... ۱
ـٌـرفع:تلمیذاًـعلٍمـرجٌل... ـٍـجّر، ـًنصب، داشتنتنوین 2
3 داشتن عالمت تأنیث »ة« در آخر: مدرسة- واجبة- طاعة ...

داشتنحروفجّرقبلازخود»مجروربهحرفجّرشدن«:»فیکتاب...«»الیبیت...« 4
حروفجّر:»بـ.تـ.َک.ل...«کلیهحروفجّرومعنایآنهادردرسهفتمعربیدهمطیجداولمربوطهبیانشدهاست.

داشتنحروفنداقبلازخود»مناداشدن«:»یارجل...« 5
حروفندا:»یا.ایا....«

نشانههای اینعالمت،جزء یعنی اسمهامیتوانندمجرورشوند فقط :» ـٍ جّر تنوین یا ـِ مجرورشدن»گرفتنکسره 6
اختصاصیوویژهبرایاسمهامیباشدهمانطورکهمجزومیاساکنشدننیزفقطمخصوصفعلمضارعبود.

مستثني)کلمهبعدازحرفإاّل(اسماست. 7
هرکلمهایکهسهحرفیبودهوحرفوسطآنساکنباشداسماست.»فکْر-ُقْول-حْرف-َعْقل-ِمْیل-أْخذ-ِعلْم...«به 8

جز)لْیَس(و)لیَت(کهاولیفعلبهمعنای)نیست(ودومیحرفبهمعنای)ایکاش(میباشد!
مضافشدن 9

۱0مضافالیهشدن
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۱۱موصوفشدن
نکتــــــه

مضافومضافالیهدرعربیهموارهبهسهصورتدیدهمیشوندکهدراینجابهطورگذرابهآناشارهمیشود.»توضیحکامل
وبررسیتمامینکاتریزودرشتآندرقسمتهایپایانیهمیندرسشرحدادهشده«

)مضاف+مضافالیه(
1( اسم + اسم »ال« دار مجرور: »درس التلمیِذ« »مسجدالنّبِچ)ص(«

2( اسم + ضمیر متصل: »صدیقه« »وطنهم«
3( اسم + اسم بدون )ال( و مجرور: »بیت حسیٍن« »لباس رجٍل«

نکتــــــه

هر اسمیدرعربیحتماًباید »تنوین«داشتهباشدمگر اینکه )ال( داربودهیامضافشدهباشد.کهدراینصورتتنویننميپذیرد.
نکتــــــه

مصدرها »ثالثی مجرد + ثالثی مزید و ...« همگی اسم به شمار می روند.
نکتــــــه

...«کهبهمرور عالوهبرمواردگفتهشده،کلماتیهمچون»ضمایر،موصولها،اسامیاشاره،ادواتشرط،ادواتاستفهامو

خواهیمخواندهمگیجزءاسمهامحسوبمیشوندهرچندکهدرظاهر،نشانههایگفتهشدهبرایاسمرانداشتهباشند.

چون  این ها جانشین اسم می شوند و خود جانشین های اسم نیز اسم به حساب می آیند!

*پاسخ تست اصلی:

گزینه4 اسمهاونشانههایآنهابهترتیبعبارتنداز:»رّب:مضاف«+»ی:مضافالیهوضمیر«+»ی:ضمیر«+»طاعة:دارای»ة«و

مجرورودارایحرف»جّر«و»مضاف«+»َک:ضمیرومضافالیه«+»طول:سهحرفیساکنالوسطومضاف«+»ُعْمر:سهحرفیساکن

الوسطومضاف«+»ی:ضمیرومضافالیه«

۱تمرین عّین عدد االسماء فچ العبارة التالیة: »لَو شاَء ربَّک َلَمَن َمن فچ االرض کلّهم اجمعیَن«
4( سبعة 3( سّتة  2( خمسة  1( اربعة  

گزینه4

اسامیاینجملهبهترتیببههمراهنشانههایآنهاعبارتنداز:

»َرّب:مضاف«+»َک:ضمیرومضافالیه«+»َمْن:اسمموصولعام«+»االرض:داشتن»ال«وسهحرفیساکنالوسط«+»کّل:مضاف

وسهحرفیساکنالوسط«+»ُهم:ضمیرومضافالیه«+»اجمعین:اسمجمعمذکرسالم«.

*تست اصلی:

اچُّ االَجوبة کلّها الجمع السالم المذکر فقط؟ 
2( مساکین- شیاطین- شجرات  1( میادین- مؤمنین- معلّمات 

4( بساتین- مجانین- صبوراِن 3( مجاهدین- مخلصین- عادلوَن  

اسم از نظر تعداد به چند دسته تقسیم مي شود؟

اسمازنظرتعدادبهسهدستهعمدهتقسیممیشود:

1- مفرد: آناستکهبهیکشخصیایکشیءداللتمیکند.الکتاب-المدرسة-التلمیذ...

2- مثنی »اِن- یِن«: اسمیاستکهبهدوچیزداللتمیکندودرآخرآنهموارهاز»اِن:معلماِن-مؤمناِن-کتاباِنو...«و
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یااز»یِن:معلَمْیِن-مؤمَنْیِن-کتابَْیِنو...«استفادهمیشود.

تذکـــــر
تفاوت»اِن«و»یِن«دراسممثنیمربوطبهموقعیتاعرابیآنهابودهوارتباطيبهاینبخشکتاب)تجزیهاسم(ندارد.

3- جمع:اسمیاستکهبهبیشترازدوچیزداللتداردوخودشبهدودستهعمدةدیگرتقسیممیشود.
الف( جمع مکسر یا )تکسیر(:جمعیاستکهقاعدهخاصیبرایجمعبستهشدننداردومفردآنرابایدحفظباشیم.»در
اصطالحمیگویندسماعییاشنیداریاست«وبهصورتحفظیبودهوباتمرینوتکرارمیتوانددرحافظهباقیبماند.مثال:

حّکام« جمع »حاکم حکماء« جمع »حکیم

ِحَکم« جمع »ِحْکَمة احکام« جمع »ُحْکم

محاکم«و... جمع »محکمة َمحاکیم« جمع »محکوم

ب( جمع سالم: جمعیاستکهداراینشانههاییبرایجمعاستوهیچنیازینیستمفردآنراحفظباشیمچوناگر
نشانههایجمعراازآخرشحذفکنیممفردآننمایانومعلوممیشود.

جمع سالم به دو دسته تقسیم می شود:
جمع سالم مذکر »وَن- یَن«: نشانههایگفتهشدهبهآخراسممفردمذکریکهعالمتمؤنثنیزنداشتهباشدآمدهو ۱

بهآنمفهومجمعمیدهد.
*مثال: »مکاشفوَن-مؤمنوَن-مجاهدوَن-کاتبوَن-معارضیَن-معلّمیَن-عالِمیَن...«.

تذکـــــر
تفاوتبیننشانهجمع»وَن«و»یَن«نیزهمانندآنچهدراسممثنیگفتیممربوطبهموقعیتآنهادرجملهبودهودر

قسمتمربوطهبررسيميشوند.

جمع مؤنث سالم »ات«:نشانهمذکوربهآخراسممفردمؤنثافزودهشدهواگر)ة(داشتهباشدحذفميگردد.»شجرة  2
شجرات«

تشابه جمع مكسر با جمع مذکر سالم:

بعضیازجمعهایمکسربسیارشبیهبهجمعمذکرسالمهستند؛فقطوقتی)ین(راازآخرشانبرداریممفردآنهابهدست
نمیآیدبنابراینمیفهمیمکهجمعمکسرند.

*مانند: )شیاطین، میادین، مساکین، بساتین، قوانین، مجانین، مضامین و ...(!

مفردهایآنهابهترتیب)شیطان،میدان،مسکین:بیچاره،بُستان:باغ،قانون،مجنون،مضمون:متن(میباشد!

تشابه جمع مكسر با جمع مؤنث سالم:

چهاراسموجوددارندکهجمعمکسرندامادرظاهرشبیهبهجمعمؤنثسالمهستند.
اینهاعبارتنداز:)اصوات + ابیات + اموات + اوقات(.

اگر)ات(راحذفکردهو)ة(تأنیثهمبهآنهابدهیممفردشانبهدستنمیآید.مفردآنهابهترتیبشامل)صوت+بیت+
مّیت+وقت(

تشابه )مثنی( و )جمع مكسر( در کلمة )أخ: برادر(.

)أخ(
مثنی:)أَخواِن+أَخَویِْن(

جمع مکسر: )إْخوان + إْخَوة(
 


