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ر  ض  أ  ما »  ر  ظ   شيئاً إلا   د  أ ح   م  ف   و ل سان ـه   ف ل تات   یف ه  ه  ج  و ات  ح  ص   «(ع)علی ماما» «ه 

 « عیب و هنرش نهفته باشد                                        ات مرد سخن نگفته باشد »
   «ردون       از سّر   می دهد   ساره خبررخ    رنگ» 

 درسنامه : جمله توصیفی **

آن اسم نکره توضیحی می دهد ؛ این توضیح یک عبارت  می آید که دربارة جمله اسمیه ای گاهی بعد از اسم نکره یک فعل یا یک

 زیر توجه کنید: ةبه جمل ربط فارسی می آید.« که » این جمله توصیفی ابتدا حرف  ةتوصیفی است و در ترجم

 زبان عربی صحبت می کرد.به سوی معلمی آمدم که به  یَتَکَلَّمُ باللّغةِ العَربیّةِ : مُعلِّمٍجِئْتُ إلی  

 ربطی ترجمه شده است،«  که  »  توصیفی برای آن اسم نکره است و با  «  یتکَلَّمُ» اسم نکره و فعل «  معلِّمٍ» باال جملةدر 

 وصفی نیز می گویند.جملةتوصیفی را جملة

 ةتوصیفی نامیده می شود. جمل ةوصفی یا جمل ةجمله ای که بعد از اسم نکره می آید و آن را توصیف می کند  ،  جمل نتیجه :

 ربطی فارسی ترجمه می شود.« که »   توصیفی با 

 به سرعت حرکت می کرد. کهماشینی را در راه دیدم  رأَیْتُ سیّارَةً فی الطَّریقِ تَسیرُ بسُرعةٍ :مثال : 

 اسم نکره       فعل یا جمله توصیفی             
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بستگی به فعلی دارد که در جمله  قبل ، یعنی همراه آن اسم نکره آمده است . بنابرین ترجمه فعل  ترجمه فعل توصیفی: نکات

                                 توصیفی ممکن است به یکی از سه شکل زیر باشد .

 ماضی استمراری        الف( ماضی  +  ....  + مضارع                           

وصفی به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود. مانند دو مثال جملةتوصیفی مضارع بیاید  ،  جملةاگر فعل اول ماضی باشد و 

 باال و مثال زیر :

در جنگل کالغی را دیدم که با صدایش بقیه حیوانات را به خطر : شاهَدْتُ فی الغابة غُراباً یُحَذِّرُ بصوتِهِ بقیةَ الحیواناتِ عنِ الخَطَرِ

 ) ماضی استمراری ( هشدار می داد

 ماضی ساده یا ماضی بعید        ب( ماضی + ..... + )قد( ماضی                          

 بعید ترجمه می شود. اگر فعل اول ماضی باشد فعل توصیفی هم ماضی باشد  ،  فعل دوم به صورت ماضی ساده یا ماضی

                                                                                                   داده شد()درس داده شده بوددرجلسه ای شرکت کردیم که درآن مقاالت علمی :فیها رسائلُ علمیّةٌ قد دُرِّسَفی جلسةٍ  إشتَرَکْنا:مثال

 فعل ماضی         قد + فعل ماضی         ترجمه ماضی ساده یا ماضی بعید      

معنی  دراین حالت فقط یک نشانه است و« قد»بیاید یا نیاید، مهم نیست. « قد» در این فرمول قبل از فعل توصیفی ممکن است 

 .نمی شود

 مضارع التزامی یا مضارع اخباری          ج( مضارع یا جمله اسمیه + ..... + مضارع         

اول جمله اسمیه باشد و فعل دوم مضارع بیاید  ،  فعل توصیفی ) دوم ( مضارع التزامی یا جملةاگر فعل اول مضارع باشد یا 

 مضارع اخباری ترجمه می شود.

             نزدیک کندمی کند هر چیزی را که تو را  پدرت از تو دور:  یُبْعِدُ والدُک عنک کُلُّ َشیءٍ یَُقرِّبُ مِنک ما هو مُزعِجٌ لکمثال : 

 می کند ( به آنچه برایت ناراحت کننده است. ) نزدیک 

 .استفاده می کند: خفاش گوش هایی دارد که از آن هنگام حرکت یَستَفیدُ مِنها عند الحرکة  آذانٌ للخُفّاش

 مضارع اخباری جمله اسمیه    مضارع             ترجمه مضارع التزامی یا

 تذکرات:

 زمان جمله اسميه در حکم مضارع است. -1

                        و حروفی که مضارع التزامی«    وَ  ،  فـَ  ،  ثُمَّ  ،  أو  ،  أم  ،  بَل  ،  لکن  ،  ...»    توصیفی با حروف عطفجملة  ـ 2

 آغاز نمی شود.«    نَّأل»  و  «    ی  ،  حتَّی  ،  لِـأن  ،  کَی  ،  لکَ »  می سازند  
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 گوییم.« رابط  »  وصفی حتما ضمیری وجود دارد که به اسم نکره بر می گردد  ،  این ضمیر را  جملةدر ـ   3

 در زیر درختان سبزی نشستیم که سایه شان لطیف بود. :  ظِلُّها لطیفٌمثال : جَلَسنا تَحتَ أشجارٍ خضراء 

 که اسم نکره است بر می گردد.«  أشجارٍ »  به  «  ها  »  جمله اسمیه توصیفی :  جمله توصیفی و ضمیر       اسم نکره             

 جمله توصیفی می تواند جمله اسمیه یا جمله فعلیه باشد مانند مثال های که تا کنون نوشته ایم.  ـ 4

آید گاهی بین موصوف ) اسم نکره ( و جمله وصفی  دقت کنید که جمله توصیفی همیشه بالفاصله پس از اسم نکره نمی  ـ 5

 فاصله ایجاد می شود، در این حالت توجه به ضمیر رابط به ما کمک می کند تا جمله توصیفی را تشخیص دهیم.

رهایش تالش                      مدرسه گشت که در کاموزی در آمدیر به دنبال دانش : مثال : بََحثَ المُدیرُ عن تلمیذٍ فی مدرستنا یَجتَهِدُ فی اُمورهِ

 (است  آمده نکره اسم از فاصله با )توصیفی  فعل یا جمله          نکره اسم                  . کردمی 

 فعل شرطی که بعد از اسم نکره آمده است را با جواب شرط اشتباه نگیرید. -6

 .جواب شرط و مجزوم است« یَنجَحْ » اُمورٍ اسم نکره است ولی  فی حیاتِهِ! اُمورٍ یَنجَحْ  فیجتَهِدْ مَن یَمثال: 

 جمله وصفی از نظر إعراب ) حرکت آخر ( تابعِ موصوف خود ) اسم نکره ( است.  -7

: فعل و فاعل و   تَذهَبُ و مفعول و منصوب،  اسم نکره و موصوف سیّارةً  مُسرِعةً! فی الطّریق تَذهَبُ سیّارةًشاهدنا  مثال :

) اگر نقش جمله ای را بنویسیم، چون آن عالمت مخصوص نقش را نمی پذیرد بجایش می گوییم  توصیفی و منصوب و مبنیجملة 

                   مبنی، پس مبنی بودن در اینجا یعنی جمله مبنی است. ( / جمله در حکم مبنی است.

 دو نکته ی مهم در تست جمله وصفی :

 را در جمله پیدا کنید. ابتدا باید اسم نکرهتوصیفی را خواسته است، دقت کنید که جملةـ  برای پاسخ دادن به تست هایی که  1

 ـ  ممکن است در تست تنوین اسم نکره را نگذارند و داوطلب باید تشخیص دهد اسم تنوین داشته است. 2

 نباشد حتما باید تنوین بگیرد یعنی نکره است.نداشته باشد و مضاف هم «  ال » بنابراین اگر اسمی  

 این هدفی است که آن را در زندگی میخواهیم!: نُریدُهُ فی الحیاةِ  هدفمثال : هذا 

« که » و فعل بعدش فعل توصیفی می شود و با بگیرد تنوین رفع  یداسم نکره است و چون خبر است با« هدفٌ » در این جمله  

 است. نکره اسم است،  پس مضاف نه دارد و «  ال»   نه گرفت ؟ چون تنوین «  هدفٌ  »   چرا .تر جمه شده است 
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 إختَبِْر نَفسَک : تَرجِم الجُمَلَ و عیِّن الجملة الوصفّیة ) التّوصیفّیة ( فیها:

                            ...............................................           ....        ................................................................              ( رأیتُ ولداً فی الشّارع یَمْشی بسرعةٍ !    1

 ............................................................                   .......................................................           ال تُدرَک! ( کأنَّ إرضاءَ جمیع النّاس غایةٌ 2

                    ......................................................................                   ..............................................نی فی فهم النّصوص !    ( اُفَتِّشُ عن مُعْجَمٍ یُساعد3ُ

 ......................................................................                   .............................................. الجَهل! یُنقِذُکَ مِن مصیبةِ ( الکتابُ صدیقٌ مُخلِص4ٌ

 که » عیِّن الجملة التّوصیفّیة الّتی یُتَرجِمُ مع  : تست »: 

 « قُل الحقَّ و إن کانَ مُرّا ً (  »  2                     أتأمرونَ النّاسَ بالبِرِّ و تنْسَونَ أنفُسَکم  ( 1

 «  هناک بعض العبارات قد أصبحتْ کمثلٍ سائرٍ (  »  4«                اُختی طبیبة ماهرة تُعالجُ المریضات بدقةٍ  (  »  3

 ( 3پاسخ تشریحی ) گزینه

اسمیه آمده ن اسم نکره یک فعل یا یک جمله آاسم نکره در جمله پیدا کنیم  ،  ثانیا بعد از  الًوّه این سوال این است که أنگاه تستی ب

«   طبیبةٌ » : 3گزینه .مده ان چیزی نیآ( آمده است و بعد از  رّاًمُخر جمله ) آ: اسم نکره  2گزینه.: اسم نکره ندارد 1باشد . گزینه ها

خواهرم پزشک ماهری است که بیماران را با دقت معالجه » توصیفی است «  تُعالجُ» ن است و فعل آصفت «   ماهرةٌ» اسم نکره و 

 .مده استاتوصیفی نیجملة: مثلٍ سائرٍ که موصوف و صفت هستند، اسم نکره می باشند ولی بعدشان فعل یا  4گزینه« .می کند
 

 : فیه جملةً وصفیّةً  لیسَ  تست:عیِّن ما

 «   اُریدُ أرخَصَ سِروالٍ تَبیعُ فی مَتجَرِکَ!(  »  2«                          اللّهم إنّی أعوذُ بک مِن نْفسٍ ال تَشْبَُع  (  »  1

 « مةِ  رأیتُ طفالً و هو ینظُرُ هذه الصَّخرةِ العظی(  »  4     «        إشترک التّالمیذُ فی جلسة فیها اآلباءُ و االُمَّهات  (  »  3
 :( 4پاسخ ) گزینه

 نگاه اول پیدا کردن اسم نکره با جمله یا فعل بعدش :

«  سِروالٍ»  : 2گزینه.به تو پناه می برم شود سیر نمیفعل توصیفی است:خدایا من از نفسی که « ال تَْشبَعُ»اسم نکره،«نفسٍ»:1گزینه

اسم نکره،      « جلسٍة » : 3گزینه.می فروشیدر مغازه ات  کهرا می خواهم  شلواریارزان ترین فعل توصیفی است:«  تَبیعُ » اسم نکره ،

که : مبتدا ( : دانش آموزان در جلسه ای شرکت کردند  اآلباءُ: خبر  ،   فیهاجمله اسمیه و توصیفی است ) « فیها اآلباءُ و االُمَّهات » 

توصیفی جملةشروع شده است که دیگر این «  و » بعدش با  جملةاسم نکره است و «  طفالً»  : 4گزینه. پدران و مادران در آن بودند

رأیُت طفالً ینظُرُ هذه » توصیفی شود: « یَنظُُر فعل » از جمله حذف کرد تا  « هو»را به همراه  « و»به شمار نمی آید، ولی می توان این 

 رگ نگاه می کرد.بز کودکی را دیدم که به این صخره  «  الصَّخرةِ العظیمةِ

 


