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  « ُالد رُس الر ابِع   »              

 «تأثیُر اللُّغَِة الفارسیَّة َعلَی اللُّغَِة العَربیَِّة  »

  ما ُکلُّ ما یَتََمنَّی الَمرُء یُدِرُکهُ  »               

یاُح بِما التَشتَِهی السُّفُُن                     «تَجِری الر ِ
 

 «بَرَد کشتی آنجا که خواهد خدای                وگر جامه بر تن درد ناخدای» 

 اسم نکره و معرفه :1درسنامه**

اسمی است که نزد شنونده شناخته شده است و مثال وقتی می گوییم تهران،یک مکان شناخته شده برای گوینده اسم معرفه:      

نوع آن آشنا می شویم:  2دسته ظاهر می شود که در این کتاب درسی فقط با  6و شنونده است.اسم های معرفه در زبان عربی در 

 «اسم علم)خاص(  -2 -ال دار اسم  -1 »

 المعلّم -القلم -الرَّجُلدارد؛ معرفه به حساب می آید.مثال: « ال»هر اسمی که در زبان عربی «: ال » -1

« آن » یا « این » را « ال»تکرار شود، می توان آن « ال»همراه  همان جمله دوباره اگر اسمی به صورت نکره بیاید و در نکته:

 ترجمه نمود.

این زیبایی در استان ایالم وجود دارند و  جنگل های وط:لُّمِن أشجارِ البَ الغاباتُجمیَلةٌ فی محافظة ایالم و  غاباتٌتوجَدُ  مثال:

 !ندستهاز درختان بلوط  جنگل ها

 و معرفه به حساب می آید.  به فرد، مکان، یاشئ خاصی داللت دارداسم علم)خاص(: اسمی است که -2

 عراق... -تهران  –آیالر...      اسامی شهرها و کشور ها: ایران  -مریم  -فاطمه -بهروز  -محمد -حمید اسامی اشخاص:

 قله دماوند -اقیانوس اطلس  -اسامی اماکن: خزر 

 قلماً  -معلمٍ  –ه نیست: رُجلٌ *اسم نکره: اسمی است که نزد شنونده شناخته شد
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می تواند  ،دارد و اسم خاص نیست نکره است؛ پس یکی از نشانه های نکره بودن اسم«  ـًــٍــٌ» هر اسمی که تنوین  اصوال

 وجود تنوین آخر اسم باشد ) به شرطی که آن اسم خاص نباشد .(

 هردو ترجمه میشود. مثال: کتابٌ: کتابی، یک کتاب، یک کتابیترجمه اسم نکره: اسم نکره در فارسی با یک یا ) ی ( در آخر یا 

فارسی معنا شود؛ البته اگر نکره هم ترجمه شود در بسیاری از  د، دیگر الزم نیست به صورت نکرة: اسم نکره اگر خبر واقع شونکته

 موارد اشکال ایجاد نمی کند.

 دانش گنج است/ دانش گنجی است/ دانش یک گنج است/ دانش یک گنجی است. :نزٌ  کَعِلمُال مثال:

 مبتدا و معرفه     خبر و نکره

حَسبَ ما قََرأناهُ حتَّی اآلن (تست: کَم معرفةً و کم نکرةً فی اآلیة الشَّریفة ) 

 اهللُ نورُ السَّماواتِ و األرضِ َمثَلُ نوِرهِ کَمِشکاةٍ فیها ِمصباحٌ المِصباحُ فی زُجاجةٍ الزُّجاَجةُ کَأنَّها کَوکَبٌ دُرِّیٌّ 

   أربعُ نکرات -( ثالثُ معارف2   نکرتانِ إثنتانِ  -( معرِفتانِ إثنَتان1ِ       

 خمس نکرات -( ثالثُ معارف4    خمسُ نکرات-( خمسُ معارف3      

                                                                                                                                                            (3پاسخ تشریحی)گزینه

 -زُجاجةٍ -مِصباحٌ -مِشکاةٍ) اسم معرفه دارد. 5 دار هستند پس«ال»اسم  الزُّجاجة: -المصباح -ألرضا -السَّماوات  /اهلل:اسم علم

 یه وجود دارد که در این درس نخوانده ایم (آدیگری نیز در این  ) توجه: البته اسم های معرفةاسم نکره دارد. 5 پسدُرِّیٌّ (  -کَوکَبٌ

 :فی العِبارات« آن » أو« این » بمعنی« ال» تست: عَیِّن 

   ( تعالَ نَذْهَبْ إلی المَلعَبِ لِمُشاهَدَة مباراة کُرةِ القدمِ!1

 ( تَحمِلُ شجرةُ الُخبز أثماراً فی نهایةِ أغْصانِها کَالخُبزِ!2

 ( شَجرةُ البلوطِ هیَ مِن األشجار المُعَمَّرَِة و قد تبلغُ ِمن العُمرِ ألَْفیْ سََنةً!3

 تحتَ التُّراِب و السِّنجاب قَد یَنَسی مکانَها!( یُدفِنُ سِنجابٌ جَوزاتِ البلّوِط 4

 (4پاسخ )گزینه

در  هپس باید دنبال اسم نکره ای بگردیم که دو بار بدهد. « نآاین یا  »داری را خواسته که الف و المش معنی  « ال »اسم  سوال؛

ن اسم در جمله آدار در گزینه ها نگاه کنیم قبلشان  « ال »گرفته و معرفه شده است. اگر به همه اسم های «  ال »و تکرار شدهجمله 

سنجابی دانه های بلوط را در زیر خاک دفن  :4ترجمه گزینهاست . مده آ « ال »در ادامه با«سِنجابٌ »که  4با تنوین نیامده به جز گزینه

 را فراموش می کند. گاهی مکان آن آن سنجابمی کند و 
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 « حروف ناصبه » می سازند یا  : حروفی که مضارع التزامی 2درسنامه**

 با آوردن برخی حروف بر سر فعل مضارع، معادل مضارع التزامی فارسی ساخته می شود.

 آشنا شده اید!« أنْ » قبال با حرف 

 غایب شوندیَغیبونَ : غایب می شوند         أنْ یَغیبوا : که .       یَدْرُسُ : درس می دهد           أن یَدْرُسَ : که درس بدهد

به معنای تا  ـ  تا اینکه  ـ  برای اینکه . «    حتَّی  ـ  لـِ –لِکَیْ  –کَی »  عمل می کنند عبارتند از : «   أن» حروف دیگری که مانند  

 به مثال های زیر توجه کنید.

 : تا دروغ بگویی حتَّی تَکْذِبی: دروغ می گویی          تَکذِبینَ: تا یاد بدهد /      کَی یُعَلِّمَ: یاد می دهد          یُعَلِّمُ

 : تا فرا بخوانند لِیَنْدُبْنَ: فرا می خوانند          یَنْدُبْنَ: تا جمع کنند /  لِکَیْ یَجمعا: جمع می کنند          یجمعانِ

 « :  تا  ـ  تا اینکه  ـ  برای اینکه    حتَّی  ـ  لـِ –لِکَیْ  –أن : که  ،  کَی » حروف مضارع التزامی ساز  نتیجه : 

 : لَنْ : هرگز ؛ آینده منفی 3درسنامه**

برای آینده «  سـَ و َسوفَ » برسر فعل مضارع  ،  معنای فعل مضارع به آینده منفی تبدیل می شود  .  در واقع  «  لَن » با آوردن  

 سَیَسمَعُ : خواهد شنید         منفی          لَن یَسمَعَ : نخواهد شنیدمثال :                برای آینده منفی!«  لَن » مثبت هستند و 

 إختَبِر نفسَک : ترجِم األفعال التّالیّة:

 (   ناگزیر کرد ) اِضطَرَّ :  ...............لَن نَضْطَرَّ :   -3  ) أخَّرَ = أجَّلَ (..............حتَّی یُؤَخِّرَ :   -2( به تأخیر انداخت ) أجَّلَ : .............أن ُیؤَجِّلَ :  -1

   (رانندگی کرد ) ساقَ : ....................لِکَیْ تَسوقِی: -6 (آشکار شد ) تَبَیَّنَ : .................:لن أتَبَیَّنَ -5( میل داشت)اِشتَهَی :  .................:   لِتَشتَهِیَ -4

 نکته مهم 

 غائب جمع مؤنّث  کنند به جز در دو صیغة در آخر فعل مضارع تغییراتی ایجاد می« أن ـ کَی ـ لِکَی ـ حتَّی ـ لـِ ـ لَن »  حروف

 صیغه دیگر به شرح زیر است :  12) تَفعَلْنَ (  هیچ تغییری نمی کنند . تغییرات مخاطب جمع مؤنث  )یَفعَلْنَ( و جمع مؤنث

ـَــ (   بدل صیغه ای که فعل مضار 5ـ در 1 ع به ضمه ) ــُــ (  ختم می شوند ، با آوردن این حروف؛ ضمّة آخر فعل به فتحه ) ــ

 می شود . 

کرد                 نخواهیم ضمانت:  نَضْمَنُ لَن          کنیم می ضمانت:  نَضْمَنُ: که آشکار شود /  أن یَتَبَیَّنَ : آشکار می شود         یَتَبَیَّنُ:  ثالم

 : تا رانندگی کنی کَی تَسوقَ: رانندگی می کنی            تسوقُ
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را از پایان فعل حذف می کنیم ) مانند عمل « ن»ختم می شود ، با آوردن این حروف « ن»صیغه ای که فعل مضارع به   7ـ در 2

       : هرگز شکست نخواهند خورد لَن یَفشَال           یَفشَالنِلَن : شکست می خورند           یَفشَالنِمثال :   نهی (  ی«ال»

 : تا پخش کنی لِتوَزِّعی          لِتُوَزِّعینَ: پخش می کنی           تُوَزِّعینَ

 حذف نمی شود« ن » : تا فرا بخوانند ـ در جمع مؤنث    کَی یَنْدُْبنَ: فرا می خوانند           یَنْدُبْنَ

 در آخر فعل ، یک الف برای زینت اضافه می کنیم.« ن » صیغه جمع مذکر پس از حذف  2** در 

 : تا قرار بگذارند حتَّی یُقَرِّروا         حتَّی یُقرِّرونَُیَقرِّرونَ : قرار می گذارند          

 نکته

نفی آورده شود ، در این «  ال» ک  برای منفی کردن مضارع التزامی با حروف فوق کافی است بین این حروف و فعل مضارع ی

 « (.  ـلِ» صورت مضارع التزامی منفی ساخته می شود ) به جز حرف  

 : تا دروغ نگوید حتَّی ال یَکذِبَ: تا دروغ بگوید          حتَّی یَکِذبَمثال : 

 که نکِشد أن ال یَُجرَّ :که بِکِشد          أن یَجُرَّ :

 برای اینکه غمگین نشوید لکَیْال تحزَنوا :برای اینکه غمگین شوید          لکی تَحَزنوا :

 نوشت. «لِکَیال » را به صورت  «لِکَی ال » و  «أالّ » را می توان به صورت  « +الأن» * 

 المضارعَ االلتِزامِی : الیعادِلُعیّن ما لیسَ فیه تست: 

 ... یُریدُنَ أن یَُبدِّلُوا کالمَ اللَّهِ ...   (2 ُکمَ اللّهُ بَینَنا ... ح... فَاصبِروا حتَّی یَ ( 1 

 لَن تَنالُوا البِرِّ حتَّی تُنفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ  ( 4 ... لِکَیال َتحزَنوا عََلی ما فاتَکُم   (3 

                                                                                                                                                   ( :4گزینه) پاسخ

تا غمگین نشوید. : «التَحزَُنوا  + کَیلِ »-3که تبدیل کنند.  :«أن ُیبَدِّلُوا »  -2تا حکم کند.  «:حتَّی َیحکُمَ» -1گزینه ها : 

: « لَن تَنالُوا » (، 4معادل مضارع التزامی هستند چون فعل ها دارای حروف ناصبه هستند.ولی در گزینه ) هر سه گزینه

    هرگز دست نخواهید یافت، آیندة منفی می باشد.  

 

 

 


