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رور و نون وقايه   جار و 

ک ٧درس  ش سا ٨درس  - عر دهم    عر دهم ا

: جار و مجرور

جارّ : (حرف جر، معادل حرف اضافه در زبان فارسی): ِمن – فی – علی – الی

 هرگاه اسمی پس از یکی از حروف جرّ  بیاید، مجرور به حرف جرّ  خواهد شد

(به حرف جّر و اسم پس آن جاّر و مجرور گفته میشود)
مجرور

اسمف) ال

ب)ضمیر متصل 
مجرور به حرف جرّ 

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

  

  مهمرتین حروف جّر (جارّه) عبارتند از:

  از، درباره  َعن  تا، به  إلی   روی، بر  علی  از  ِمن  در  ِفی
  تا  حتّی  قسم به  وَ   برای  لِـ  مانند- مثل  کَـ  از –به کمک   ِبـ

  ساء (از صبح تا شب روزه گرفتم)املمانند: ُصمُت مَن الّصباح إلی 

جر    (بر باالی درخت صعود کرد) ةَصِعَد علی الشَّ

  (علم مانند نور است) العلم کالّنورِ 

ت   ن

ا ضمیر ١ س از حروف جّر تنها اسم  دمی)  گری نآ ا حرف د س از حروف جاّره، فعل  دمی؛ بنابراین    .آ

س از حروف جّر به کار ٢ » مجرور به حرف جرّ «و اعراب آن  شودمیاست که به حرف جّر متصل » متصل«ر ضمی رودمی) ضمیری که 

  علیکَ  –ِمنُهما  –ِبُکم  –خواهد بود. (ضمائر مبنی هستند)؛ مانند: فیِه 

س از آن ضمیر متصل به کار رود مفتوح خواهد بود، » لـِ «حرف جّر ) ٣ اء متکلم(در صورتی که    لِی - لَُکم –لَُهم  –: لَُه )بجز ضمیر 

  والّشمِس  –باشد؛ مانند: واللِه » قسم به«که به معنی  شودمیدر صورتی حرف جّر محسوب » واو«) حرف ٤

د » حتی) «٥ س از آن فعل مضارع بیا د » ادات ناصبه«در صورتی که  س از آن اسم بیا   است؛ مانند: » حرف جرّ «و اگر 

  جار و مجرور حتی اللیل     مضارع منصوب حتی تقولوا 

  ادات ناصبه در عربي يازدهم تدريس خواهد شد. تذكر:

س از حرف جّر ٦ د به صورت زیر نوشته  –اسم موصول عام (من » َعن«) در صورتی که    : شودمیما) بیا

ن   َعن + ما = َعّما      عن + َمن = َعمَّ

س از حرف جّر ٧ د به صورت زیر نوشته  –اسم موصول عام (من » ِمن«) اگر    : شودمیما) بیا

ن    ِمن + ما = ِمّما      ِمن + َمن = ِممَّ

س از حروف جّر ٨   : شودمیبه کار رود به شکل زیر نوشته » ی«ضمیر متکلم وحده » علی«و » إلی«) اگر 

  َعلی + ی = َعَلیَّ       إلی + ی = إلَیَّ 

د به صورت » لِـ«) اگر بعد از حرف جّر ٩   نوشته می ود: للمؤمنین» للـ«اسم ال دار بیا



٠٩١٧١٢٨١٣٨٩ 
 عربي برتر تلفن تماس آدرس کانال آموزشی تلگرام

https://t.me/drmoeini_arabi  

 
 دكتر معيني

  

٢٩ 

  

 

             

ه ترجمه                          ايست

د دقت نمود. - الف ب به حروف جّر با   در زمان ترجمه و تعر

      لی صِدیٌق: دوستی دارم. : رودمیبه کار » مالکیت و داشتن«(برای) گاهی اوقات در مفهوم » لـ«حرف جّر  - ب

  است:» داشتنªهوم نيز در عربي به مف» ن + ِلـ + اسم (ضمير)ª :١تذكر 

م. کان لنا معلٌم    معّلمی دار

هي اوقات د »لديªو  »ندعª :٢تذكر     است:» داشتنªر اول جمله به معني نيز 

ادی دارند      عندی صداٌع: سردرد دارم.   لََدْیِهم علٌم کثیٌر: علم ز

  :شودميزير استفاده  هايروشمعموالً » نداشتنªبراي مفهوم  :٣تذكر 

  : کافران صداقت ندارند.ةما کانت للکافرین صداق » + لِـ + اسم (ضمیر)ما کان «

  ان مدرسه ای ندارند.آموز دانش: ةللطّالب مدرس تلیس » لیَس + لِـ + اسم (ضمیر)«

د«د در مفهوم توانمی» علی«حرف جّر  - ج   زیر دقت کنید:  هایروشاستفاده شود به » با

د با نیکان هم نشینی کنید. علیُکم أن تجالسوا األخیاَر »:  علی + اسم (ضمیر) + مضارع منصوب به أن«   (شما) با

د تالش کنیم. جب علینا أن نجَتهَد »: ِجُب + علی + اسم (ضمیر) + مضارع منصوب به أن«   (ما) با

د درس بخوانی.  ةعلیک الدراس» : علی + اسم (ضمیر) + مصدر«   با

  : شودميترجمه » بايدªنيز به صورت » يجبُ + مضارع منصوب به أنª :١تذكر 

د حقیقت زندگی را بشناسیم.  ةالحیا ةجُب أن نعرف حقیق   (ما) با

 »نبايدªمضارع منفي باشد به صورت » يجبªُو » عليªدر تمامي موارد فوق اگر فعل پس از : ٢تذكر 

د از دشمنان بترسیم. األعداء نخاف ن الجُب علینا أ :شودميترجمه     (ما) نبا

شان تنبلی کنند.آموز دانش علی التالمیذ أن التتکاسلوا فی دروسهم  د در درس ها   ان نبا

 

  وقايه نون

  .گویندمی» نون وقایه«که به آن  شودمیواقع » ن«(با نقش مفعول) به فعلی متصل شود، بین فعل و ضمیر » ی«اگر ضمیر متکلم وحده 

  َعلََّمنی: مرا آموخت    ند ر موننی: مرا گرامی می دایُکر 

  الزامي است.» نون وقايهªدر اين حالت استفاده از  :تذكر


