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 جمله اسمیه ، جمله فعلیه: انوع جسالت در عربي 

 َرَجَع محّمٌد ايل بیته.  می شودفعلیه جمله اي است که با فعل شروع ة جمل : 91نکته 

 کَتََب علیٌّ الدرَس  مفعولٌ به » اگر فعل متعدي باشد « ( –فاعل  – فعل )ارکان اصلی جمله فعلیه  : 92نکته 

 فعل غالبا در اول جمله فعلیه واقع می شود .       :       فعل -1

 است.  انجام دهندة کار یا حالتی          :    فاعل -2

   و محمٌد و سعیدٌ  عليّ  ذََهَب  :همیشه بعد از فعل می آید و فاعلهر فعلی يک فاعل دارد  : 93نکته 

  ذََهبَْت فاطمةُ  –ذََهَب عيلٌّ  : فاعل مطابقت كند مؤنث بودن با مذكر و در فعل بايد   : 94نکته 

  فاعل به صورت ها و أشکال گوناگونی در جمله می آيد :   : 95نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 به تر تیب در فعل هاي)ضسیر بارز(  فاعل ◀
 

 

 

 

 

 

 

 فاعل 

مؤن ث غائب( ظاهر  ا ی)مفرد مذک ر   للغائب و للغائبة یاسم بعد از فعل ها  کیاست که به شکل  نیحالت فاعل ا نیساده تر -1
 شود:  ی« گفته ماسم ظاهرشود و به آن فاعل از نوع » یم

َلعبِ  رادمان ذَهََب   عندَ أبیه .  ن  یرمآإلی بیته .          جَلََس   ن  یاسی.           رََجَع   إلی الم
  :اگر فاعل اسم ظاهر باشد فعل آن همواره به صورت مفرد مذک ر یا مؤن ث آورده می شود هرچند فاعل مثن ی یا جمع هم باشد 

 ذََهبَِت الطالباتُ  /ذََهَب الطالُب / ذََهَب الطالباِن / ذََهَب الطالبوَن / ذََهبَِت الطالبُة / ذََهبَِت الطالبتاِن 
 
 : « گفته می شودضمیر بارزگاهی فاعل به شکل ضمیر به آخر فعل متصل می گردد به این نوع فاعل » -2 

َلعبِ  اوــــذَهَبالطلا ب    عندَ أخیَک . ت  إلی بیتهن   .          جَلَسَن .           الطالبات  رََجعـــ إلی الم

 ــــنا ذَهَب   – ت  ــذَهَب  
(      )نا(        )ت 

(-) 

 ــــنَ ذَهَب   –ذَهَبتاــــ   – ذَهَبَت    -ذَهَب ـــوا   –ذَهَباــــ   –: ذَهََب ماضی 
 (        )ا(       )نَ(-(      )ا(       )و(      )-)          
 ن   ت  ــذَهَب   – ما ت  ــذَهَب   –تِ ــذَهَب   -م ت  ــذَهَب   – ما ت  ــذَهَب   –َت ــذَهَب            
          )  )َت(       )ت ما(      )ت م(     )ِت(     )ت ما(      )ت ن  

 یَذهبنَ  –تَذهباِن   –تَذهب   -یَذهبونَ –یَذهباِن  –: یَذهب  مضارع 
 (        )ا(       )نَ(-(      )ا(       )و(      )-)          
 تَذهبنَ  –تَذهباِن  –تَذهبینَ  -تَذهبونَ  –تَذهباِن   –تَذهب            
 (      )ا(       )و(      )ی(        )ا(       )نَ(-)          

 نَذهب    – أذهب  
(-(      )-     ) 

 ــــنَ إذَهَب   –إذهَبا  –إذهَبی  -إذهَب ـــوا  –إذهَباــــ  – : إذهَب  أمر 
 (      )ا(       )و(      )ی(        )ا(       )نَ(-)          

 پنجم قواعـد درس 
 

 

 

 عربی دهم
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  به صورت مفرد مؤنّث می آيد : جمع های غیر انسانفعل براي    : 96نکته 

ّ تْ قَد لغًة عاّمًة                             تَملک   الَحیَواناتإنَّ  ِذِه  دَل بّـيَّةِ  یاإلنساَن َعلَ  الَْحيَواناتُ ه   الَْخواصِّ الطِـّ

 . ِمن نَوعٍ ِمَن الْبَکترييا الُْمضيئَِة  تَنْبَعِث   اْْلَْضواءاِکْتََشَف الُْعلاَمُء أنَّ هِذِه 

   اسُمه أحمد.  تلمیذٌالیوم فی دفرتِی الجمیِل  َکتَبَ  :ممکن است بین فعل و فاعل فاصله بیافتد  : 97نکته 

 

 

 

 

 

 

 

در فعل پنهان    ری فاعل به شکل ضم یمواقع  نیبارز در چن ر ینه به شکل اسم ظاهر است نه به صورت ضم یفاعل گاه -3
 :مینام  ی« ممستتر ریضمنوع فاعل را » نیا است.

 

 است:فاعل در صیغه های زیر همواره مستتر 
 

                مفرد مذکّر مخاطب )مضارع و أمر(: ◀
 لنا الرسالةَ  ت ب  ک  إلی خارِج البلادِ فَا  تَذهب  یا رستم  أنَت 

 فعل و فاعل آن ضمیر أنَت مستتر                  فعل و فاعل آن ضمیر أنَت مستتر    

ریقَی إیران و الّصین  أذهب   متکلّم وحده)مضارع(: ◀ ِم شاهَدَةِ المباراةِ بین ف  إلی الملعِب ل
 فعل و فاعل آن ضمیر أنا مستتر                                         

                 أمامَ الّصّفِ معلّمَنا  ن شاهِد   متکلّم مع الغیر)مضارع(: ◀
 فعل و فاعل آن ضمیر نحن مستتر                                            

 
 کل ضمیر مستتر: شوجهیست یعنی یا اسم ظاهر است یا به  فاعل در صیغه های زیر دو  ◀
                          

 مفرد مذکر غائب  
 

              
 

            

 غائب   مؤنثمفرد 

 
 
 
 

 

 ذَهَبَ علّی             علّی  : ذَهََب   (ماضی) 
 فعل و فاعل آن ضمیر هو مستتر                           فاعل                      

 یَذهَب  علّی            علّی   یَذهَب  :  (مضارع)
 فعل و فاعل آن ضمیر هو مستتر                          فاعل                       

 

َ  (ماضی)   ذَهَبَ فاطمة             فاطمة   ت: ذَهَب
 فعل و فاعل آن ضمیر هی مستتر                              فاعل                        

َ :  (مضارع)  تَذهَب    فاطمة         فاطمة   ذهَب  ت
 فعل و فاعل آن ضمیر هی مستتر                         فاعل                       

 

 فاعل  فعل
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 راههای تشخيص فاعل :  : 98نکته 

 محسوب  فاعل ونَ  ( داشته باشد  –انِ   – )ـُ ـٌ معموالً اگر بعد از فعل معلوم كلمه اي عالمت رفع از طريق اعراب )حركت(:( 1

 مِن ماءِ النهرِ الغزالة   شَِربَت می شود .              
 

 و چه چیز« قرار می دهیم جواب مورد نظر فاعل است .قبل از ترجمه فعل جمله » چه كس  ( از طريق معنا :2

 بَرَزَ الثعلبُ ) روباه آشکار شد ( : چه كس آشکار شد ؟ روباه  » فاعل « جمله است .
 

َ َکتََب التلمیذ  شود. میکه کار روي آن واقع اسمی         :    مفعول -3 :  99نکته   الرسالة

 حتماٌ باید متعدي باشد. پس فعل هاي الزم نمی توانند مفعول داشته باشند : مفعول در آن وجود داردکه فعل جمله اي : 100نکته 

 

 مفعول می تواند به دو صورت در جمله ذکر شود : : 101نکته 

 را خورد« سیب » علی      التف احَاَكَلَ عليٌّ   اسم ظاهر :  - 1

 )فراتر از مباحث کتاب( تنها تورا می پرستیم .  نَْعُبُد : إ  اکَ  منفصل منصوبي :  -1       ضمير بارز :  - 2

 : مفعولٌ به منصوب محالً  عليٌّ : فاعل رهُ ضَرَبَ : فعل  ر              ضَرَبَهُ عليٌّ  متّصل منصوبي  :    -2                               

 .ضمیر )ي( در صیغه )مفرد مؤنث مخاطب( مضارع و  امر حاضر فاعلی است و آن را با ) یاء مفعولی( نباید اشتباه گرفت  : 102نکته 

 

 مفعول است .   ي (فاعل است .   عَلَّمنی حَرْفاً = ضمیر يإذهبی : ضمیر)  –تذهبین 
 

 ( که به هر سه قِسم کلمه متصل می شود هنگام اتصال به فعل :  ناضمیر )   : 103نکته 

محسوب می  مفعولدر غیر اینصورت  ، فاعل است .)صیغه اول شخص جمع ماضی(  اگر متصل به فعل ماضی و ماقبل آن ساکن باشد

  .شود

     نا فاعل است چون قبل آن ساكن و فعل ماضي است . : خَرَجْـنا     

 نا مفعول است چون قبل آن متحرك است .:  ضَـرَ بَـنا    

 نا مفعول است چون متصل به فعل ماضي نيست .:  إرحمْـنا     
 

 ( اگر به اسم یا حرف متصل شود به ترتیب مضاُف إلیه و مجرور به حرف جرّ می شود : ناضمیر )   : 104نکته     
 

 ناَعَلیْـــ                                         ـنا کتابـــ                                   
   مجرور به حرف جرّاسم است پس        مضاف إليه و مجرور          حرف است پس                   

 

 هستند .    زد   تفاعلفعل هاي باب   -6هستند .        متعديغالباً  إفعالفعلهاي باب   -1

 هستند .  متعدي وگاهی   زد گاهی   إفتعالباب فعل هاي   -7      هستند .  متعديغالباً  تفعيلفعلهاي باب   -2

 : سیاه شد .      إسْوَدَّهستند :    زدداللت دارند  رنگفعلهايی كه بر  -8     هستند .   متعديغالباً  مفاعلةفعلهاي باب    -3

 : الل شد. بَكِ َهستند :   زد داللت دارند  عيبفعلهايی كه بر   -9هستند.    متعديغالباً  إستفعالفعلهاي باب   -4

 هستند .                   زد إنفعالفعلهاي باب  -5
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    اگر مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر باشد مفعول بايد بر فاعل مقدم شود :   : 105نکته 
 

   اگر دو ضمیر به فعل بچسبند اولی فاعل و دومی مفعول است :  : 106نکته 

 

 

 در جمله فعلیه عالوه بر نقش هاي اصلی ) فاعل و مفعول ( نقش هاي فرعی ديگري هم وجود دارند.  : 107نکته 

 

 

 

      : 108نکته 

 اركان اصلي جمله اسمیه :  مبتدا + خبر 
 

  : 109نکته 

  : 110نکته 

 

    براي جمع غیر عاقل ، خبر بصورت مفرد مؤنث آورده می شود :  : 111نکته 
 

    گاهی براي یك مبتدا چند خبر ذکر می شود : : 112نکته 
 

 مبتدا یکی از ضمایر زیر باشد باید به تنوّع خبر آن دقت شود:اگر  : 113نکته 

 

 

 

 
 

 خبر سه نوع است که تشخیص آن مهم است:  : 114نکته 

   ناجح  خبر اسمی : التلمیذ   -1
 درَسهَکتََب التلمیذ                  ذَهَبَ خبر جمله : التلمیذ   -2
ِ خبر جار و مجرور: التلمیذ  -3 ف   فی الص  

 اسم اشاره یا ضمیر مبتداست. اگر جمله اي با اسم اشاره یا ضمیر شروع شود جمله ، اسمیه محسوب می شود و : 115نکته 

 

 

 

        

 جمله ی اسميه      
 

 مفعول    فاعل 

 مفعول      فاعل    

 .( هم گفته می شود مفعوٌل بهبه مفعول )◀

 

 عالِم        

 عالمة        
 

 إ نا        
 عالِمتاِن    – عالِماِن         

 عالِمات     – عالِموَن        
 

 نحن       
 

 عالِمانِ       

 عالمتاِن        
 
 

 هما 
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 موصول : و نکاتي در مورد مبتدا واقع شدن اسم اشاره : 116نکته 

 

 

 

 اسم اشاره           

 

 
 

   

 نیست   خبر دارال و اسم   مبتداه اسم اشار 

 : اين كتاب سود مند است . مفیدٌ  الکتابُ   هذا

 خبر مبتدا                    

  
 

              علیٍّ  كتابُ  هذا
 مبتدا   خبر                                  

 

 

 + خبر  1اسم موصول + صله ی موصول 

    َخلُقونَ لنا المشكالتةِ   هاجَروا إلي الحَبَشَ      ال ذ نَ
 مبتدا           صله ي  موصول         خبر  

 

  :ممکن است بین مبتدا و خبر فاصله بیافتد  : 117نکته 

 

 گاهی مبتدا و خبر )نهاد و گزاره( و نیز فاعل و مفعول، صفت یا مضاف الیه می گیرند و خودشان موصوف و مضاف می گیرند.  : 118نکته 

 
 

 برخی از جمله هاي اسمیه و فعلیه ممکن است با اسم یا فعل شروع نشوند:  : 119نکته 

()()

 محل إعرابی گفته می شود( به نقش هایی مثل )  : 120نکته 

 

 

 

 

 

 

 همواره بعد  از الّذی ، الّتی ، الّذين و... جمله ای می آيد كه به آن صلة موصول گفته می شود.)فراتر از مباحث كتاب(   1

 مضاف اليه    مفعول   صفت    فاعل       فعل مضاف اليه     خرب    مضاف اليه     مبتدا 

 الأسرارِ  قبور    الأحرارِ دور  ص           

 

 التفّاحِ  أشجارَ   الم جّد   الفلاّح   يزرع  

 

 ال  اسم بدحن

 اسم ال دار 

 خرب مبتدا 


