
 33                               (09380011385)بیگلريمجید مؤّلف :                               صفر تا صدآموزش عربي از 

 

 
 

 

 

 

 

 فاعل : اسم  -1

.می کند داللت حالتی دارنده یا کاري کننده بر : 138نکته 

 

 براي ساخت صفت فاعلی در زبان فارسی به آخر کلمه مورد نظر عالمت هایی افزوده می گردد.

 عالمت هاي صفت فاعلی در زبان فارسی :

 برای ساخت اسم فاعل در زبان عربی :  : 139نکته 

 الف( از فعل هاي سه حرفی: بعد از اولین حرف اصلی ) ا ( قرار می دهیم.

دهیمــِــ ب( از فعل هاي بیش از سه حرف : بجاي حرف مضارع مُـ و به دومین حرف اصلی فعل )عین الفعل(

 قَتََل : قاتِل   رََحمَ : راِحم   َکتََب : کاتِب   فَتََح : فاِتح   شاهِد  شَهِدَ :  سه حرفی
ربان نویسنده گشاینده بیننده معنا  ک شنده مه

 معنا  اسم فاعل فعل باب

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

معادل آن در زبان  

 فارسی

 صفت فاعلی

 هشتم قواعـد درس  
 

 عربی دهم

 بررسی اسم از لحاظ ساختار و ساختمان در زبان عربی
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برخی از اسم فاعل ها ممکن است با وزن هاي فوق کمی متفاوت باشند، کلماتی که بر وزن هاي زیر هستند  : 140نکته 

 اسم فاعل محسوب می شوند:

            ، (هدایتگر)، هادي (نجات یافته)، ناجمي (دعوت کننده)، داعمي (چوپان، رسپرست)، راعي  (تالشگر) ساعي                    

            ، (پرتاب گر)، رامي (حامیت کننده)، حامي (فراموشکار)، ناسي(شکایت کننده)، شاكي (نابود شونده)، فاني (نهی کننده)ناهي                   

 (آینده)آتِي  (قضاوت کننده)، راضي (کفایت کننده)، كافي  (خشنود)، راضي(رسبرهنه)حافي  (رشدکننده)، نامي (حکمران)حالي               

 
،  (نهی کننده)، ناٍه(هدایتگر)، هادٍ (نجات یافته)، ناجٍ (دعوت کننده)، داعٍ (چوپان، رسپرست)، راعٍ  (تالشگر) ساعٍ

،  (حکمران)، حالٍ(پرتاب گر)، رامٍ (حامیت کننده)، حامٍ (فراموشکار)، ناسٍ(شکایت کننده)شاکٍ،  (نابود شونده)فانٍ

 (قضاوت کننده)، راضٍ (کفایت کننده)، كافٍ  (خشنود)، راض(رسبرهنه)، حافٍ  (رشدکننده)نامٍ

 
  (سد کننده)، سادّ (برگشت دهنده)، رادّ(حج گزار)، حاجّ (مجرور دهنده)، جارّ (خوار و ذلیل)، ذالّ (گمراه)، ضالّ  (راهنام) دالّ

 
 (پایان)آخِر  (آینده)، آتِي (گیرنده، دریافت کننده)، آخِذ (آسوده خاطر)، آمِن (خورنده)، آكِل  (دستور دهنده) آمِر               

 
 

 ( که اسم فاعله اشتباه نشه. آِخرو با ) اسم فاعل نیست  ( آَخرکلمه )   ◀◀◀

 

 

 

 

 

 (دوستدار)، ُمحِّب (خوارکننده)، مُذِلّ (گمراه کننده)، مُضِلُ  (اخاللگر) مُخِلّ

 
 

 (برانگيزنده)یرثمُ ،(اشاره کننده)مُشیر ،(نندهاحاطه ک )حیط، مُ(اشاره کننده)، مُشیر(هواخواه)، مُريد  (اداره کننده) مُدير

 
  

      (پرورش دهنده)مَُربِّي (نجات دهنده)مُنجِي، (کفایت کننده)مُکفِي، (آوازه خوان) مُغني،  (فتوا دهنده) مُفتِي                 

 (پرورش دهنده)مُرَبِّي                

 

 (خمیده) مُنحَنِي،  (هپنهان شوند) مُختفِي،  (تجاوزگر، دشمن ) مُعتدِي                             

 

 (بی نیاز شونده)ُميتغنِي، (استعفا دهنده) مُيتعفِي،  (اداره کننده) مُيتَدعِي                                 

 فاعي

 فاو  

 فال 

 آفِل 

 مُفِل 

 مُفِيل 

 » اسم الفاعل « : لایکونعیّن الجواب الّذی 
 ( املُجتَهدوَن  4( الّضالّین            3( اِلکِلوَن              2( اِلَخریَن                 1

 مُفعِي ، مُفَعِّي

 مُفتَعِي، مُنفَعي

 مُيتَفعِي 
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 : مفعولاسم  -2

  : 141نکته 

 برای ساخت اسم مفعول در زبان عربی :  : 142نکته 
 

 : بر وزن )مَفعـول( ساخته می شود .ثالثی مجرّد الف( از فعل هاي 

ـَــ می دهیم: ثالثی مزیدب( از فعل هاي   : بجاي حرف مضارع ُمـ و به دومین حرف اصلی فعل )عین الفعل( ـ

 برخی از اسم مفعول ها ممکن است با وزن هاي فوق کمی متفاوت باشند، کلمات زیر اسم مفعول محسوب  : 143نکته 

 می شوند:

 : هدایت شده           َمرضّی : مورد رضایت           َمخِفّی : پنهان شده                 َمهِدیّ 
 َمخوف : ترسیده شده         َمصون: در امان مانده            مملّو : پُر شده        َمبیع : فروخته شده 

 

 قَتََل : مقتوٌل  َرَحَم : مرحومٌ  کَتََب : مکتوٌب  فَتََح : مفتوحٌ  َشِهَد : مشهودٌ  سه حرفی
 کشته شده آمرزیده شده نوشته شده گشوده شده دیده شده معنا

 معنا  اسم فاعل فعل باب

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

مُـ

 بدليل الزم بودن اسم مفعول ندارند

معادل آن در زبان  

 فارسی

صفت 

 مفعولی
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 :مالك در اسم فاعل و مفعول مفرد آن است  : 144نکته 

جّار                                    : دانشجویان مفرد آن طالِب : دانشجویان مفرد آن طالِب / َطلَبة ط لّاب  مفرد آن تاِجر / : بازرگانانت 
َلَة: قاتلان مفرد آن قاتِل ، َسکَنة آن ساکِن /  س کّان : ساکنان مفرد /                       ع مّال :   : ساکنان مفرد آن ساکِن ، قَت
   کارگران مفرد آن عامِل ، عَمَلَة : کارگران مفرد آن عامِل                 

 

  مَجنون: مفرد آن ، مَجانینَمفرد آن مَضمون  ، مَضامین: مشهورها مفرد آن مَشهور مَشاهیر                   
 

 که محل هاي اعرابی هستند اشتباه نشود. فاعل ح مفعولاسم فاعل و اسم مفعول محل هاي اعرابی نیستند و با  : 145نکته 

 اشتباه نشود. م فاعلةاسم فاعل با امر باب  :146نکته 

َمیمَ دائماً .   همواره با دوست صمیمی نامه نگاری کن.کاتِب الصدیَق الح
 داد. انرصاف نوشنت از جالب های مجله نویسندهکاتب  المجلا ت الرائعة إنصرََف عن الکتابة: 

غالب اسم هایی که در عربی با مُـ شروع می شوند اسم فاعل یا مفعول به حساب می آیند به استثناي مصدر  :147نکته 

 یا اسم هایی مانند » مُنا ، مُرور « م فاعلةباب  

: مبالغهاسم  -3

می آیداسمی است که بر زیادي یك صفت داللت دارد و بر وزن : 148نکته 

 عالمة )بسیار دانا( ؛ فهامة )بسیار فهمیده( َصبّار )بسیار بردبار(؛ غَّفار )بسیار آُمرزندہ(؛ َکّذاب )بسیار دروغگو( 
 آفرینندہ(َرزّاق )بسیار روزی دھندہ( ؛ خاّلق )بسیار 

 براي مذّکر و مؤنّث یکسان بکار می رود:وزن دو : 149نکته 

 هو رجل  علا مة   –هو رجل  علا م  
 هی إمرأة  علا مة   –هی إمرأة  علا م                     

 وزن فرق : 150نکته 

 : 151نکته 

دارند: هم  مثنی و جمعشکل شکل هاي مفرد عالوه بر اسم فاعل و مفعول و مبالغه چون اسم هستند قاعدتاً  : 152نکته 

 عاملات  –عالِمتاِن  –عالِمون                      عالِمة  –عالاِمن  –عالِم 
  

اسم 

 فاعل

اسم 

 مفعول 

http://newarabic.persianblog.ir 

@mbd30 

majid.biglari80@gmail.com 
 

@arabicbiglari 
 


