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  «   نی  االدَّرس الث»   

 

   «ِصناعُة الت َّلمیِع فی األَدِب الف ارسیِ   » 

گا  قالَتْ: رأی فُؤادِی مِن هَجْرِکَ القیامَهْ                        م اندر رسید انمَهر دی انگه از ن

 هْ ـمَبالعاَلدموعُ عَیْنِی لَم تَکْفِ قالَتْ:                 گفتم که: عشق و دل را باشد عالمتی هم     

 هْ ـفَمُرّ صحیحاً بالخیر و السَّالمَ:قالَتْ                 گفتا که: مِی چه سازی گفتم که مر سفر را       

ری، گفتا که: آزمودی     هْ ـمَنْ جَرَّبَ المُجرَّب حلّتْ بِهِ النّدامَ                  گفتم واف ندا

 هْ ـاً و الکرامَرّقالَتْ: تریدُ وصلی سِ                 گفتم: وداع انیی و اندر ربم نگیری       

 قالَتْ ألَسْتَ تَدرِی العِشْقَ و الماَلمَهْ                  گفتا: بگیر زلفم، گفتم: مالمت آید       

 ق(هـ . 545سنائی غزنوی)متوفی                                                                          
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      ( :1درس نامه)**

 

 ...        شنونده ـ گوینده ـ آهنگر ـ  -نویسنده -هرانند -در زبان فارسی انجام دهنده ی کار را صفت فاعلی می گوییم. کارگر

 و ... ـ دیده ره شدهادا -شنیده  -رانده  - هو کسی که کار بر آن واقع شده را صفت مفعولی می نامیم. مانند: ساخت

 می گویند.         اسم مفعول و به صفت مفعولی اسم فاعل در زبان عربی به صفت فاعلی، 

 است.« انجام شده و انجام شونده»و اسم مفعول به معنای « انجام دهنده کار یا دارنده ی حالت»معنایاسم فاعل به 

 کهسم مفعول در زبان عربی از دو گروه فعل ساخته می شوند. گروه اول فعل هایی هستند که حرف زائد ندارند اسم فاعل و ا

 َعبَدَ. -خَلَقَ -صَنَعَ مانند:. گفته می شوند) سه حرفی تنها( ثالثی مجرّددر عربی فعلِ 

ده نامی ثالثی مزیددر عربی  ک یا دو یا سه حرف زیادی دارند کهگروه دوم فعل هایی هستند که عالوه بر سه حرف اصلی ی

 أرسَلَ. ـ قَلَّدَ ـ شاهَدَ . مانند:می شوند

 ساخت اسم فاعل و اسم مفعول: طریقة

 ]صیغه6یعنی[می آید و مفرد و مثنی و جمع مذکر و مؤنّث دارد.«  فاعِل » بر وزنثالثی مجرد یادآوری: اسم فاعل از 

 حفظ کننده.         هاجِم: حمله کننده / حَفَظَ          کاتِب: نویسنده /  هَجَمَ          َکتَبَ   ننده /ناظِر: بی          مثال: نَظَرَ

 قبالَ با این نوع اسم فاعل آشنا شده اید.

 به شکل زیر عمل می کنیم.ثالثی مزید أمّا برای ساخت اسم فاعل از فعل های 

 را از ابتدای مضارع بر می داریم.« یـ»حرف -2                      مضارع فعل را می گیریم.           -1      

 حرکت دومین حرف اصلی را کسره)ــِـ( می دهیم. -4                        اضافه می کنیم.        « مُـ»        « یـ»بجای-3

 اعتماد کننده: مُعْتمِد                                 یَعْتَمِدُ           عْتَمَدَاِ : 1مثال

 : بیننده مُشاهِد             یُشاهِدُ            شاهَدَ: 2مثال

 : صُْنع مِن األفعال التالیّة اسم الفاعل:1اِختبِرْ نَفْسَکَ

 (............................) خْدَمَاِسْتَ -6 (............................) أرْسَلُ -5 (............................) لَّمَتَعَ -4 (............................) جَرَّبَ-3( ............................) هَجَرَ -2  (............................) حَمَلَ  -1

 

 اسم الفاعل و المفعول

 «مُـ»و افزودن« یـ»حذف  مضارع

 و کسره دادن عین الفعل
 اسم فاعل مضارع
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 ساختن اسم مفعول: طریقة

 مَجهول           محمود / جَهَلَ          حَمَدَاسم مفعول از فعل های ثالثی مجرد بر وزن مفعول می آید. مانند: 

 ساختن اسم مفعول از ثالثی مزید: مجرد آشنا شده اید، امّا طریقة قبالً با ساختن اسم مفعول از ثالثی

 لِ مزید عمل می کنیم با این تفاوت که حرکت دومین حرف اصلی را فتحه)ـَـ( می دهیم.همانند اسم فاع

  د: تقلید شده.لَّمُقَ مُقَلِّد: تقلید کننده                               قَلَّدَ

  مُسْتَغْفَر: آمرزیده شده.مُسْتَغْفِر: آمرزنده                    اِستَغْفَرَ           

  : صُغْ اسم الفاعل و المفعول مِن األفعال التالیّة:2اِختبِرْ نَفْسَکَ

     .....................(......)...................)............................................(   فَتَّشَ-3     ................................().......................................()........   نَظَرَ -2    )......................................()........................................(  قَتَلَ -1 

 )....................................()........................................( اِسْتَبَقَ -6     ).......................................()........................................(  اِجتَّنَبَ-5   ).......................................()........................................(  أنْزَلَ -4 

                                                                                                                                                                                  عَیِّن ما لَیسَ فیه اسم الفاعل أَو المفعول: -1 :تست

  مُجالَسَةُ العُلماءِ عِبادَةٌ.( 2         !        «کانَ مَسؤوالًإنَّ الَعهدَ فُوا بِالعَهْدَ وو أ»( 1            

 مَعُ کثیراً مِن العلوِم.تَجْالمَوسوعَةُ مُعجَمُ کبیرُ جِدّاً ( 4                إذا ماتَ االنسانُ التَنَْقطِعُ صدقتُه الجاریّة.( 3            

 (:2گزینه) پاسخ تست:

است و در این جمله بخاطر معنی اسم مفعول محسوب نمی شود.گزینه  مفاعَلَهمصدر باب « هم نشینی»به معنی« مُجالَسَة»کلمه ی 

: اسم مفعول ثالثی مجرّد و الَموسوعة -4   .: اسم فاعل از ثالثی مجردالجاریّة -3: اسم مفعولِ مجرد   َمسْؤول -1های دیگر: 

 است. إعجامو مصدرِ  : اسم مفعولِ ثالثی مزید از وزن إفعالمُعْجَمٌ

 

                  

 

عیّن الخبر اسم الفاعل:-2  

 فیها نواقِصٌ. ولَیست الُغرَفُ نظیفةٌ ( 2  عَفواً؛ مَن هو مَسْؤولُ تنظیفِ الغُرفِ؟ (1

 فی الغُرفَةِ الثّالثَِة المُکیِّفُ ال یَعْمَلُ.( 4  السَّیِّدُ دَِمشْقِیُّ ُمشرِفُ خََدماتِ ُغرفِ الفُندُِق.( 3

 

 

 اسم فاعل

 اسم فاعل اسم مفعول

که « مُفاعَلَة»شروع شود غالباً اسم فاعل و یا اسم مفعول از ثالثی مزید است؛ مگر وزن«  مُـ»هر اسمی که با  نکته مهم:

 : دیدن، مصدر است.ُمشاهَدَةمصدر مزید است و چنانچه معنای مصدری دهد؛ اسم مفعول حساب نمی شود. مانند: 

 

 اسم مفعول
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 :(3پاسخ گزینه)

فیها: خبر جار و  «فیها نواقص»( عبارت2فاعل را ندارد و مسؤول: مبتدا مُؤخر است. : خبر مقدم است که وزن اسم مَنْ( 1گزینه ها:

« ناقِص»و اسم فاعل ثالثی مجرد می باشد چون جمع مجروری مقدم است که وزن اسم فاعل را ندارد. نواقص: مبتدا مؤخر است.

اسم فاعل ثالثی مزید از باب تفعیل : مبتدا و فالمُکیِّ( 4.  شدمی با مزیدثالثی بعنوان خبر اسم فاعل از مُشرِف: مبتدا و السیّد (3 است.

 یست.ن و وزن اسم فاعلفعلیه جمله : خبر الیَعْملاست . 

 

 «94خارج»       مِن المجرّد الثالثی:        اسم الفاعلعَیِّن -3

 المُعلّمونَ یحاولونَ فی سبیلِ تعلیم التّالمیذ کثیراً.هؤالءِ ( 2 .     النّاسُ فی مسیر حیاتهم یَبَْحثونَ عَن أصدقاء مخلِصینَ( 1

 علی دارنا! مشرفةً الجمیلةُ کانت تلک الشَّجَرَةُ( 4  ب إلی أهدافهم بالجهد و السَّعْی!سیصل الطالّ( 3

   

 

                         

 

 

 

 

 

 

 عن اسم الفاعل أو اسم المفعول مِن األفعال التّالیّة: الخطأعیّن  -4

 جاِمع، مَجموع               ( أجْمَعَ 2شاکِر، مشکور                             شَکَر

 مُجَهِّز، مُجَهَّز                 ( جَهَّزَ 4مُتَعَلِّم، ُمتَعَلَّم                                تَعَلَّمَ

 

 

 

 

 

 پاسخ تشریحی:

( الطّالّب جمعِ مکسّر 3( مُعَلِّم: اسم فاعلِ وزن تفعیل پس ثالثی مزید است.  2( مُخلِص: اسم فاعلِ وزنِ إفعال، پس ثالثی مزید است 1گزینه ها:

 : اسم فاعل بابِ إفعال می باشد.ُمشْرِفَة( 4طالب است که اسم فاعل ثالثی مجرد می باشد.  

( کلمه ای وجود 2شروع شده اند؛ پس در بابهای مزید می باشند ولی در گزینه)« مُـ»؛ باالمُعلّمونَ و ُمشرِفَة ُمخلِصینَ،راه سریع: در ســه گزینه، 

 شروع شده باشد.« مُـ»ندارد که با 

 نکته: برای تشخیص وزن های جمع مکسّر باید مفرد آن ها را در نظر گرفت؛ مثالً ُجهَّال جمع جاهل و اسم فاعل ثالثی مجرد است.

 

 (:2گزینه) -4

شروع «  مُـ»که حرف زیادی دارد؛ پس اسم فاعل و اسم مفعولش با  ُل إفعال استأجْمَعَ بر وزن أفْعََل یُفْعِ           

 ؛ صحیح هستند.مُجْمِع و مُجْمَعمی شود: 

 



 
9 

 

            :«2»درس نامه**

اسم مبالغه اسمی است که بر کسی داللت می کند که یک صفتی را زیاد در وجود خود دارد مثالً وقتی می گوییم؛ رَزّاق؛ یعنی بسیار 

 ]صفت روزی دهندگی در خداوند بسیار است.[ه روزی دهند

 از آن جمله هستند. به مثال های زیر توجه کنید.: فَعَّاَلةو  فَعّالاسم مبالغه وزن هایی دارد که دو وزنِ 

 : بسیار دروغگو.کَذّاب -: بسیار بخشندهَوهَّاب -: بسیار صبر کنندهصَبّار: فَعّال

 : بسیار امر کننده.   أمَّارَة -: بسیتر صبرکنندهَصبَّارَة -: بسیار داناعَلَّامَة: فَعَّالَة

بیشتر می آید  برای مذکر و مؤنث یکسان است. مثال:  شانة مؤنث نیست بلکه برای مبالغة؛ نفَعّالةدر آخر وزنِ  )ة(: تای گرد1نکته

 زنی بسیار دانا. مٌَة:إمرَأةٌ عَالّمردی بسیار دانا/  رَجُلٌ عَلّامَةٌ:

 بَزّاز -نانوا خَبّاز: -بَقّال -َقصّاببه حساب می آید. مانند: هم برای مشاغل نیز بکار می رود واسم مبالغه  «فَعّال و فَعّالَة»: وزن2نکته

 مؤّنث می باشد. نشانة «ة»و ... در اینجا

 :َجةثَالّدوچرخه؛  دَرّاجَة:اسم مبالغه به حساب می آید. مانند: داللت می کند و گاهی بر وسیله یا دستگاه انجام کار « فَعَّالَة»وزن :3نکته

 خودرو. سَیّارَة:عینک؛  نَظّارَة:دربازکن؛  فَتّاحَة:یخچال؛ 

 عَیِّن ما لیس فیه اسم المبالغة: -5

 ُعمّالُ المَعمَلِ ( 4           یا غَفَّار الذّنوبِ  ( 3            مٍما أنا بِظالّ ( 2               قُ العلیمُ الخَالّ( 1      

 

 پاسخ تشریحی:  -5

                       است که می شود جمعِ مکسر اسم فاِعل و جمع«  فُعَّال» وزن است و بر کارگران به معنای « عُّمال »(؛ کلمة 4(: در گزینه)4گزینه)

  است و اسم  مبالغه محسوب نمی شود.«  لعامِ» 

 مبالغه(.)اسم  : بسیار آمرزندهغَفّار( 3: بسیار ستمگر)اسم مبالغه(   مظَالّ( 2)اسم مبالغه(  : بسیار آفرینندهقالخَالّ( 1گزینه های دیگر:

 

 

 

 اسم مبالغه


