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                                                                                                                                                                                   ی فعليه و اسميهله
ک ٥درس  ش سا                                                                                    عر دهم                                و ا

  .دهیممیتوضیح  »اعراب هاینشانهمعرب و مبنی و « یدربارهدارد قبل از ورود به این مبحث ارتباط مبحث جمله با اعراب از آنجا که 

آشنایی  شودمیتوصیه ان گروه ریاضی و تجربی آموز دانشانسانی است اما به  یرشتهاین مبحث (معرب و مبنی و اعراب) مختص  هرچندتذکر: 
  مخترصی با این مبحث داشته باشند.

ص  ] ( ] یرشتهاسم (معرب و مب سا   ا
  معرب:

و مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم شدن آن در هر یک از  کندمیاست که آخر آن متناسب با موقعیت و نقش کلمه در جمله تغییر  ایکلمه
  زیر:  هایمثالدر » علیّ «حاالت دارای عالمت خاصی است مانند کلمه 

  : مجرور به حرف جر علیّ   سمعُت من علیٍّ   مفعوٌل به و منصوبعلی  رأیُت علّیاً     علی: فاعل و مرفوع جاء علیٌّ 

  مبنی: 

  ؛ »ما –أیَن  –هَو، الّذی «مانند:  –در هر نقشی که باشد  - است که آخر آن همیشه ثابت است ایکلمه

  را به خاطر بسپارید:  هامبنیبسیار کم هستند برای یادگیری این درس کافی است  مبنی هایاسماز آنجا که 

معرب: اک اسمها معربند

ضمیرها

اسمهای موصول و اشاره جز در حالت مثنی

اسمهای استفهام (من، ما، متی، کیَف …)

)اسم های رشط (إذا، َمن، ما، این ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

مبنی

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 اسم

  استفهام در درس اول بررسي شد. هاياسمضميرها و  :١تذكر 

  شرطيه را در عربي يازدهم خواهيم آموخت. يجملهو  ، موصولشرط هاياسم :٢تذكر 

ام افعال در یکی از این دو گروه جای  شودمیمعرب و مبنی تقسیم  یدستهفعل از نظر اعراب به دو    . گیرندمیو 

  و ثابت است. کندیرشایطی تغییر  فعلی است که انتهای آن تحت هیچ  فعل مبنی: - ١

  امر حارض.  یصیغه ٦جمع مؤنث از مضارع (جمع مؤنث) و  هایصیغهماضی،  هایصیغه یهمهمبنی عبارتند از:  هایفعل

  .پذیردمیاست و اعراب را  تغییرقابلفعل معرب فعلی است که انتهای آن  فعل معرب: - ٢

  امر حارض (مخاطب) معرب است. جمع مؤنث و هایصیغهفعل مضارع بجز در 

معرب: مضارع بجز مؤنث و امر مخاطب

ی ماضیصیغه ١٤هر 

مضارع: جمع مؤنث

امر مخاطب

مبنی

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 فعل
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  اعراب در عربی هایعالمتجدول 

  اسم جمع مؤنث سا  اسم جمع مذکر سا  اسم مثنی  حالت عادی  

  ُت ، اتٌ ا  ونَ   انِ   ـُــٌ   رفع
  اِت ، اٍت    ینَ ـِ   ـَ ینِ   ـَــً   نصب
  اِت، اٍت   ـِ ینَ   ـَ ینِ   ـِــٍ   جرّ 

  

له:   نمودار 
( شودبا فعل آغاز می )

ام میشود: َدَخل املعلُم - جاء علیٌّ ) (معنای آن با فاعل 

فعل + فاعل
فعل الزم

:عالوه بر فاعل نیاز به مفعول دارد

قرأُت الدرَس  - شاهد التالمیُذ معلَّمهم 

معلوم: فعل + فاعل + مفعول

مجهول: فعل + نائب فاعل ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

فعل متعدی

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

فعلیه

 ( شودبا اسم آغاز می )

مبتدا + خرب

(افعال ناقصة، حروف مشبهه بالفعل و الی نفی جنس)

ناسخة + اسم + خرب
نواسخ

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

اسمیه

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

   ودار جمله

 

ت    الزم و متعدي ن

  متعدی نمود، مثال: توانمیو تفعیل افعال  هایباببه الزم را با بردن  هایفعل - ١

  أخرَج: خارج کرد. (ِافعال)    خرج: خارج شد    أفَرحُت: شاد کردم. (افعال)    فرحت: شاد شدم

ایین آمد ایین آورد. (تفعیل)    نزل:  َل:  ح: شاد کرد. (تفعیل)    فرح: شاد شد    نَزَّ   َفرَّ

  زم هستند. مانند: هستند، ال » انفعال و تفّعل« هایباباغلب افعالی که در  - ٢

َر: آزاد شد./ ِانه ِانجَلی: آشکار شد / ِانطلَق: روانه شد َع: جمع شد / َتَحرَّ   َزَم: شکست خورد / تأخَّر: تأخیر کرد / َتَجمَّ

  باشند معموالً الزم هستند:» َفُعل«افعال ثالثی مجردی که بر وزن  - ٣

اد شد / َکُبر: بزرگ شد.   َحُسَن: نیکو شد / َکُثَر: ز

  متعدی هستند.» استفعال«و » ةمفاعل«در باب  هافعلاغلب  - ٤

  شاَهَد: مشاهده کرد / اسَتخَرَج: استخراج کرد.
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  فاعل:
شودشود و فعل به آن نسبت داده می: اسم مرفوعی که پس از فعل معلوم عنوان میفاعل

*اسم ظاهر: جاء الربیعٌ 

ا  ُ (و...) ضمیر بارز (متصل) الف، واو، ن، تَـ ،  *

ضمیری که به آخر فعل (ماضی یا مضارع) متصل میشود و جزء صیغه

فعل است مانند: تخرجون، إستخدما، ذهبتُم، یجاهدان

… نَعلَُم، خرَج، تکِشُف و(هو، هی، أنَت، أنا، نحن):  ضمیر مسترت *

(در صورتی که اسم ظاهر و ضمیر بارز وجود نداشته باشد) ⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

انواع فاعل

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 فاعل

  :ت فاعلن

ا مستتر) خواهد  هایصیغهفعل در ) اگر ١ مخاطب و متکلم باشد فاعل به صورت اسم ظاهر وجود نخواهد داشت و حتماً ضمیر (بارز 

  »ُتم«فاعل ضمیر بارز »: اکتشفُتم«  مستتر» نحن«بود. مانند: نَعَلُم: فاعل 

  ماضی و مضارع) وجود داشته باشد.( ةللغائب و للغائب هایصیغهد در توانمی) فاعل اسم ظاهر فقط ٢

د در آن صورت جمله اسمیه خواهد بود و در ٣ س از اسم بیا ) مقدم کردن فعل بر فاعل در جمالت فعلیه الزم است زیرا اگر فعل 

ندمیاصطالح آن اسم را مبتدا    .گو

مه اسم باشد جمله اسميه و  شودمياست كه جمله با آن آغاز  ايمهجمله در زبان عربي  بنديتقسيممالك  تذكر: اگر اين 
  :مثال اگر فعل باشد جمله فعليه خواهد بود.

  جمله: فعلیه    علٌی: فاعل    جاء: فعل جاء علٌی 

  جمله: اسمیه      جاء: خبر    علٌی: مبتدا علٌی جاء 

جاد) گاهی اوقات میان فعل و فاعل ٤   . مانند:گرددمی فاصله ا

  أ الَدرَس حمیٌد.محمٌد و قر  ةَذَهَب الی المدرس

  كه فاعل اسم ظاهر باشد. افتدميحالت فوق تنها زماني اتفاق  تذكر:

د توجه داشت که در جمالتی همانند: َحَسٌن قاَم ) ٥ َنُب قاَمت  –با است و دلیل ») واو« - هی  –الرجاُل َذَهبوا فاعل به ترتیب: (ُهَو  –ز

نب  –حسن «این امر آن است که کلمات  گری ن اندشدهچون مبتدا واقع » الرجال –ز   ند بپذیرند.توانمینقش د

مه تنها يك نقش  تذكر:   .ذيردپميدر هر زباني 

ا جمع) باشد، در این صورت فعل به صورت مفرد آورده ٦ ا مثنی  فعل در  تر سادهو به عبارت  شودمی) هرگاه فاعل اسم ظاهر (مفرد 

دمیابتدای جمله به صورت مفرد  د با هم  – اعل اسم ظاهر باشداگر ف – آ اما از نظر جنسیت (مذکر و مؤنث بودن) فعل و فاعل با

  مطابقت کند. مثال: 

التلمیَذة

التلمیذتانِ 

⎭التلمیذاُت 
⎬

⎫
                            جاءت (مؤنث)

التلمیذُ 

التلمیذانَ 

⎭ الّتالمیذُ 
⎬

⎫
  جاء (مذکر)

ک فاعل باشد.توانمیا ) در زبان عربی، هر فعل معلوم، تنه٧   د دارای 



٠٩١٧١٢٨١٣٨٩ 
 عربي برتر تلفن تماس آدرس کانال آموزشی تلگرام

https://t.me/drmoeini_arabi  

 
 دكتر معيني

  

٢٢ 

  

 

ه ترجمه        ايست

  .شودمیترجمه » نهاد«به صورت « فاعل«فارسی  یترجمهدر  - الف

دمیبه صورت مفرد » فعل«اسم ظاهر باشد، » فاعل«که گفته شد در زبان عربی، اگر  گونههمان - ب   ؛آ

د با  یترجمهدر    بقت کند:جمله مطا» نهاد«فارسی دقت کنید که فعل با

  .شوندمیان موفق آموز دانشتنجح الطالباُت:     رجع المقاتلون: رزمندگان بازگشتند

  

  مفعول
کند که کاری بر او واقع شده است: اسمی است منصوب که بر کسی یا چیزی داللت میمفعول .

: شاهدُت املعلم، نرصاللُه املجاهدینَ اسم ظاهر

ئر متصل ضمیر متصل: یکی از ض

، هم، ها و …» به فعل متصل میشود« .ـهُ ، ُه

ی فعل نیست): َعرَفُکم، شاهدتَنا(این ضمیر جزء صیغه ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

انواع مفعول

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 مفعول 

ت مفعول   ن

  . مانند: شودمیبر فاعل مقدم  سم ظاهر باشد؛ در این صورت مفعول،ا ،»فاعل«ضمیر متصل به فعل و  »مفعول«) در صورتی که ١

د.) َرحَمُه اللُه (خدا   الله: فاعل و مرفوع    ـه: مفعوٌل به و محًال منصوب    َرِحَم: فعل  وند او را آمرز

اری  : مفعوٌل به و محًال منصوب  َنُصُر: فعل  ).کندمیَنُصرُُکنَّ اللُه (خدا شما را    الله: فاعل و مرفوع  ُکنَّ

قهو  مشترک است» مفعولیمتصل «و ضمائر » فاعلیمتصل «بین ضمائر » نا«) ضمیر ٢   تشخیص آن به این صورت است: یطر

م مع الغیر ماضی) متصل شود، غالباً فاعل است. مانند: لمتک یصیغهاگر این ضمیر به فعل ماضی که الم الفعل آن ساکن است ( - الف

  ناإسَتخرجْ  –نا َذهبْ 

گری » نا«اگر ضمیر  - ب ضمیر متصل منصوبی است و مفعول متصل شود،  –متکلم مع الغیر ماضی  یصیغهبه جز  –به هر فعل د

  کرموننا –است: َعلَّمَتنا 

  معلّمنا –: علينا  استرّ يا مجرور به حرف ج اليهمضافبه اسم يا حرف جر متصل شود » ناªاگر ضمير  :تذكر

قهمشترک است و » مفعولیمتصل «و » فاعلیمتصل «نیز بین ضمایر » ی«) ضمیر ٤   تشخیص بدین شکل است: یطر

  ) باشد، غالباً فاعل است: ةمفرد مؤنث مخاطب مضارع (للمخاطب یصیغهدر » ی«ضمیر  اگر  - الف

  ُتجاهدینَ  –َتستغفرین  –تعلمین 

گر » ی«اگر ضمیر  - ب   است.» مفعول«متصل شود،  –مضارع  ةمخاطب یصیغهجز  –به افعال د

  / أخِرجني / عَّلَمَني : يكرموننيآيدمي، نون وقايه »يªدر اين حالت بين فعل و ضمير  تذكر مهم:
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  علّميم –: لِي است يا مجرور به حرف جر اليهمضافبه حرف جرّ يا اسم متصل شود، » يªاگر ضمير  :تذكر مهم

  : شودمیفارسی تبدیل به متمم  یترجمهاست در » مفعول«عربی  یجملهکه در  ایکلمه) گاهی اوقات ٥

م. سألُتَک: از تو پرسیدم / إستغفرنا الله: از    خدا طلب آمرزش کرد

د  گاههیچ» مفعول) «٦ ده شود.» مفعول به«ضمیر مستتر نیست، بنابراین اگر فعل متعدی باشد، با   در جمله، د

  

ه ترجمه             ايست

ا متعدی بودن فعل و    –اگر به صورت ضمیر باشند  ویژهبه –صحیح فاعل و مفعول  یترجمهالف) در هنگام ترجمه به الزم 

د دقت کنیم:     با

  .دانیدمیانتم تعَلمون ما أَعدَّ اللُه للمسلمین: شما آنچه را که خداوند برای مسلمانان آماده کرده است، 

  ما نسیُت عهدی: پیمانم را فراموش نکردم.

  الزامی است:» را«باشد، آوردن » ضمیر«، ب) اگر مفعول

ّاک نعبُد: تنها ت    ُشاهدونَک: تو را می بینند.   .پرستیممیو را ا
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له اسميه - اسميه یله ن    :ار
تعریف: اسمی که معموالً در ابتدای جمله قرار میگیرد و همیشه موضوع

.سخن است، یعنی راجع به آن خربی میآورند

َل  اسم: العاقل یطلُب الک

.ضمیر منفصل: هم مؤمنون
انواع مبتدا

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

مبتدا

و به دهدمیی مبتدا توضیح است که درباره ایجملهیا  : کلمهتعریف

ام و کامل میشود مانند  :وسیلهی آن معنی مبتدا، 

الله یعلُم کّل شیء ↔املؤمن صادٌق   .

خرب اسم: املؤمنون مغفورون

خرب فعل: یک جمله فعلیه درباره مبتدا توضیح دهد: املطر ینزُل علی االرِض 

نِ  خرب جار و مجرور: النظافة ِمن االی

انواع خرب

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

خرب

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

جمله اسمیه

ارکان جمله اسمیه
 

ت   ن

ا صفت باشند که این مورد در نحوه ترکیب جمالت هیچ نقشی نخواهد  الیهمضاف) هر کدام از مبتدا و خبر ممکن است دارای ١

  د خواهد بود، مثال:ا صفت باشد. خبر همچنان از نوع مفر  الیهمضافمثال اگر خبر مفرد دارای  عنوانبهداشت. 

  التلمیٌذ الُمجتِهُد کثیُر العلم  علیم: صفت    انسان: خبر (مفرد)    هو: مبتدا    ُهَو انساٌن علیٌم - 

  الیهمضافالِعلِم:     کثیُر: خبر (مفرد)  المجتهُد: صفت    التلمیٌذ: مبتدا

 - َّ : مبتدا    نا واِحدٌ ر   واحٌد: خبر    الیهمضافنا:   َربُّ

ا جار و مجرور باشد، عالمت اعراب  یهجمل) اگر خبر، فعل (٢ دنقابلفعلیه)    نیست. د

ا ضمیر منفصل) است بنابراین افعال و حروف و جمالت ٣   .شوندمین مبتدا واقع) مبتدا همیشه اسم (

د قبل از مبتدا آورده شود (خبر مقدم ٤   مبتدای مؤّخر): –) در مورد زیر خبر با

  بتدا نکره باشد. مانند:هرگاه خبر از نوع جار و مجرور و م

  لِی قلٌم.    فی الّدار تلمیٌذ.  کتاٌب. ةعلی المنفد

د، جمله فعلیه خواهد بود و در نتیجه مبتدا و خبر وجود نخواهد داشت. » جار و مجرور«اگر جمله با ) ٥ س از آن فعل بیا آغاز شود و 

  . مانند:شوندمیبنابراین جمالت زیر فعلیه محسوب 

  َمَعُکم جاَء علٌی. (علی با شما آمد)    در خانه درس خواند) آموز دانشالتلمیُذ( فی الّدار َدَرَس 

  (جمله مجهول)    ُحِصد القمُح. (گندم در مزرعه درو کرده شد) ةفی المزرع

س از  اسم های) ٦ د خبر دانست، بلکه این اسم در اعراب  اسم هایدارای (الـ)    . مانند: اسم ماقبل خود می باشد» تابع«اشاره را نبا

  (این مدرسه بزرگ است)  .ةکبیرَ  ةهذه المدرس

  : خبر و مرفوعةکبیر     : تابع و مرفوع به تبعیت ةالمدرس    هذه: مبتدا و مرفوع 
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دُرُس    درس می خواند). آموز دانش(آن       ذلَک التلمیُذ 

  دُرُس: خبر جمله فعلیه    التلمیُذ: تابع و مرفوع به تبعیت    لَک: مبتدا و مرفوعذ 

  (این رزمندگان شجاعند)    تلوَن ُشجاعونهؤالء المقا

  شجاعون: خبر و مرفوع    المقاتلون: تابع و مرفوع به تبعیت    هؤالء: مبتدا و مرفوع

  : شودميمحسوب » خبر مفردªبيايد، » الª: اگر پس از اسم اشاره، اسم بدون تذكر

  کتاٌب: خبر مفرد و مرفوع        هذا: مبتدا و مرفوع      هذا کتاٌب.

  مقاتلون: خبر مفرد و مرفوع      هؤالء: مبتدا و مرفوع      هؤالء مقاتلون.

س از آن » نکره«در صورتی که خبر مفرد، ) ٧ س از اسم نکره  یجملهباشد ممکن است  د (به جمله ای که  دمیوصفیه بیا و آن را  آ

ندمیوصفیه  یجمله، کندمیتوصیف  د وصفی یجمله)؛ در هنگام ترکیب جمله، گو ک  عنوانبهه را نبا خبر محسوب نمود، زیرا خود 

  نقش مستقل است (صفت).

  وصفيه صحبت خواهيم كرد. يجمله يدربارهدر عربي يازدهم  تذكر:

دُرسَن فی المکتب   . ةُهنَّ طالباٌت 

: مبتدا و مرفوع   وصفیه مرفوع به تبعیت. یجملهدرسَن ... :     طالباٌت: خبر مفرد و مرفوع      ُهنَّ

ا مستتر) خواهد بود.» مبتدا«مستقیماً به » فعل«باشد و » فعلیه یجمله«) هنگامی که خبر از نوع ٨   باز گردد فاعل، ضمیر (بارز 

ُد غیَر ضیاعُکم: ُد «    الغرُب الُیر   »هو مستتر«فعلیه، فاعل  یجملهخبر ...»: ال یر

ُکِرموننی   ».ضمیر بارز واو«یه، فاعل فعل یجملهخبر »: کرموننی....«    :هؤالء الناُس 

گر خبر ) ٩   در کالم وجود نداشته باشد. مانند:  )اسم و فعل(در صورتی خبر (جار و مجرور) است که دو نمونه د

  : خبر (مفرد)ةَجمیل    فی الربیع: جار و مجرور  : مبتداةالشجر   .ةفی الربیع جمیل ةالشجر 

درسون   درسون: خبر (جمله ی فعلیه)  وم: جار و مجرورِمن الیَ   الطالب: مبتدا  الطالُب ِمن الَیوِم 

  

ه ترجمه           ايست

  در زبان فارسی است.» گزاره«و خرب معادل » نهاد«مبتدا، معادل  - الف

  :شودمیاگر خرب مفرد، مثنی یا جمع باشد معموًال به صورت مفرد ترجمه  - ب

  ان کوشا هستند.آموز دانشالطالباُت مجتهداٌت: 

  ترجمه شود، نیست: » نکره«باشد اجباری بر این که به صورت » نکره«مفرد، اگر خرب  - ج

ٌ: خداوند دانا است.   املؤمنون مغفورون: مؤمنان آمرزیده هستند.    اللُه عا


