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جزومفعل مضارع م

(2)ترجه فعل مضارع 
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حروف 
جازمه

لَمْ
لمّا

ال نهی

الم أمر

هرگاه یکی از این حروف بر سر

فعل مضارع بیایند، آن فعل 

.می گرددمَجزوم
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راگ:یعنی

ذهَبْ یلم َیذهبُ       :  مثال ْ-ُ-

ذهبو یَذهَبونَ      لمْ یَ: مثال حـذفن           

.دنمی شوحذف (أنتُنَّ–هُنَّ)در صیغه های جمع مونث نون 
ه نکت:
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 لمّاو لَمْمضارع مجزوم به فعل

بر سر فعل مضارع می آید. 1.

آخر فعل را تغییر می . .می کندیعنی مجزوم دهد، 2

-ُ-ْ
(به جز جمع مؤنث) حذف ن      
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ترجمه فعل را تغییر می دهد. 3.

مایض منفی ای مایض نقیل منفی= مضارْع + لَـم 

ت سنرفته –نرفت =  لَمْ یذهَبْ  : مثال

مایض نقیل منفی= مضارْع + لَـّما 

وز نرفته  ستنرفته  ست یا هن= لمّا یذهَبْ : مثال
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رمز

د ده  ستلَم ن–شید  لَم ند د 

تشید  هنوز لمّا ند ده  س
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 نکته طالیی:

ــد  ــدیل می ن ــی ت  ــه ما؟ ــارع را ب ــل مض ــی فع ــان عرب ــرف در  ب ــدام ح ک

المّو لَمْ 
بنـابراین

. . . .ما ذَهَبَ علیٌ عـلی به مدرسه نرفت: اگر بگویند بنویسید

لم یذهَبْ علیٌ

ما ذَهَبَ= لَمْ یذهَبْ :ی یعن
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توجه:

در ایـنکـه اسـففاد  مـی شـود لِـمَا  مخفف آن لماذاگاهی در عربی به جای 

اشف ا  بگیریم« لَـمْ» صورت ن اید با 

نرفت =لَـمْ یذهبْ 

برای چه می رود=لِـمَ یذهَبُ 
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 نکته:

ما؟ی نقلی منفی=مضارعْ +لمّا

(هنگامی که) مان است به معنای ظرف ما؟ی +لمّا 

هنوز
حرف جازمه

خارج شد( ع)ی یعنی هناگمی که عل(          ع)خَرَجَ علی لـمّا

ظرف زمان

هناگمیکه
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 نکته تستی:

:مثال

الچونباشدداشفهالنیزآنا بعداسموباشدساکنآنآخرحرففعلیاگر

.تاسسختآنتلفظکهگیردمیقرارهمکنارساکن2صورتایندرداردساکن

سرهکآنبهکهکنیممیکسرهرااولساکنفعلتلفظشدنبهفربرای

.میگویندظاهرییاعارضی

 لسـاکنین لتقاء

مِ الفلمیذُیف َـلَّلم یف َـلَّمْ اْلفلمیذُ        لم 
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ال

ال نهی
ناهیه      ال 

(ال عامل) تذهَبْمی کند         المجزومآخر فعل را 
نرو

نفی      ال 
نافیه      ال 

(ال غیر عامل) تذهَبُالتغییر نمی دهد   آخر فعل را 

نمی روی
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 (  فعل طلب)(    نهی)طریقه ی ساخت فعل

ا  . .فعل مضارع ساخفه می شودصیغه 114

ال. .را بر سر فعل می آوریم2

آخر فعل را تغییر می دهیم. (به جز جمع مؤنث). 3

ن       حذف

-ُ-ْ

یذه واال یذه ونَ       

یذهَبُ       ال یذهَبْ
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نهی

فن ترجمه نهی:

مخاطب

غایب و متکلم

.مانند امر منفی ترجمه می شود

مضارع التزامی+نباید 

نـرو= ال تَذْهَبْ :مثال 

نباید برود=ال یذهب :مثال 
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 نفیطریقه تشخیص ال نهی از ال:

الیذهَبِ. 1:

ه آن است فعلی که ال بر سر آن آمد  کسر  داشفه باشد نشاناگر 

بود  ساکناست و در حقیقت این فعل کسره ظاهریکه این 

.می باشدنهی ال % 100است پس 
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هو. در جمله ای واقع شود که نقشالاگر . . . ال یسمح2

.باشدمی النفی % 100خ ر داشفه باشد  خبرد مبت

اگر . د، باشاسم موصول در جمله ای واقع شود که ق ل ا  آن ال3

.استال نفی % 100

:مثال 
ی  المتحانالیَنْجَح ف لذیجاء  لرجل 

 سم موصول
ال نفی% 100
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اگر . به حروف ناصبا حرف دیگری ترکیب شود، مثالً به همرا  ال4

.استال نفی % 100بیاید 



:مثال 

ال نهی

ال نفی

یذهبَال َن 



0912-6583210کورثیبتول 



 امر غایب                                     :  لِـفعل مضارع مجزوم به

ا  . . مف لم ساخفه می شودصیغه 2غایب و صیغه 16

لِـ. .کنیمفعل ا؟افه می رابه اوّل 2

.فعل راتغییر می دهیم یعنی مجزوم می کنیمخر آ3.

– ول شخص 

سوم شخص

-ُ-ْ

ن       حذف
ذهَبْیذهَبُ                 لِی:مثال 

ذهبو یذهبونَ              لِی
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 ( :امر به الم) فن ترجمه امر غایب

لتز میمضــارع  +بایــد = مر غایب 

باید برود= لِیَذْهَب 
:مثال 
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 نکته:

امر غایب . .یدمی آاول جمله معموالً 1

هرگا  . .مفّصل شودامر غایب به ( ثُـمَّ–وَ-فَـ) حروف 2

. ( . می شودساکنغایب، امر ( لِـ 3

لِیَذْهَبْ        فَـلْیذهَبْ

:مثال 
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 ( :لِـ) انواع الم

:مثال 

حرف جر          . .بر سر اسم می آید و آن را مجرور می کند1

لِـتَـقَدُّمِ
جار و مجرور
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:مثال 

حرف ناصبه          . .ندمی کمنصوببر سر فعل مضارع می آید و آن را 2

لِیذهَبَ       برای این ه برود

ن       حذف

-ُ-َ منصوب
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:مثال 

الم جازمه . (امر غایب)3

لِیذهَبْ       باید برود

ن       حذف

-ُ-ْ

.بر سر فعل مضارع غایب و مف لم می آید و آن را مجزوم می کند
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:ورطریقه تشخیص الم ناص ه ا  جا مه در تست های کن :نکته 

الم. اوّل جمله می آیدبایـدامر غایب         1

وسط جمله می آیدبرای اینکه–تا ناص ه         

لِیذهبِ . 2:

یم دیـدکسره ظاهری اگر آخر فعلی که الم بر سر آن آمد ، 

.استالم جازمه % 100نشانه این است که 
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:مثال 

اگر ق ل ا  الم، حرف . دای را دیدیم نشانه آن است کـه ابفـ( فـ) یا ( و) 3

.داریمجازمهالم%100جمله می باشد، پس 

ومنونعلی اهللِ فَـلْیفوکل الم
ب مر غای% 100
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:مثال 

حرف الم اگر بر سر فعل مضـارع بیایـد و نقـش . د، داشـفه باشـخبــر4

.استالم جازمه 100%

...نند باید سعی کمادران . . .       االمهات لِـیَسعَـیْنَ 

 مر غایب
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:مثال 

اگر الم بر سر فعل مضـارع بیایـد و آن فعـل . د، باشـصـیغه مخاطـب 5

.استالم ناصبه % 100

مضارع منصوب=لِـفَذْه وا 
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:مثال 

در جمالت . :جزئی گاهی اوقات جای فعل ها عوض می شود62

یراًکثحاولتُفی االمفحان، لِأنجح
تا موفق شوم

بسیار تالش کردم تا در امفحان موفق شوم

بهالم ناص% 100
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 الممعانی حرف

ناص ه               تا . برای این ه–1

امر غایب           باید. 2

حرف جر            برای. 3

:مثال 

رِاشفریْتُ حقی َهً لِلسَّفَ
بر ی سفر
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 الممعانی حرف

حرف جر           مالِ . ا  آنِ–4

:مثال 

تلک الشریحَه  لِمَن

ست؟کیمالآن سیم اکرت 
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 الممعانی حرف

حرف جر لِـ          داشـت. 5

:مثال 

لی کفابٌ          

کان لی کفابٌ

کتابی د رم

کتابی د شتم
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 فیه المضارع المجزوملیسعیّن ما:

لیفهم الطُّلّاب هذا الدّرس یَحفاجون إلی  من أکثر. 1!

لِیَنْظُر المُؤمنون إلی العالم کُلَّه بِنَظَرِ االعف ار. 2!

لم یَسفَخرج الغؤاصون من ال حر دررأ أمس. 3!

ال تُحدّثِ الناس ب ُلّ ما سمعت بِه. 4!
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جواب

لیفهم. !إلی  من أکثریَحتاجونالطُّلّاب هذا الدّرس 1

لِیَنْظُر. !المُؤمنون إلی العالم کُلَّه بِنَظَرِ االعف ار2

لم یَستَخرج . !الغؤاصون من ال حر دررأ أمس3

ال تُحدّثِ . !الناس ب ُلّ ما سمعت بِه4

تا بفهمد

باید بنگرد

چون کسره ظاهری د رد

جازمه% 100

مضارع مجزوم
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 عن الباقییختلف« اللّام» عیّن:

ألبلّغ إلی أهدافی أحاول لیالً و نهاراً. 1!

لِیخدم کلُّ مسؤولٍ شع ه خدمهً حسنهً. 2!

لِنُ رّم اهل الشّهداء و المعوقین فی مجفمعنا. 3!

لِنَ ْحَث عن أسالیب جدید  فی تعلیم اللغه. 4!
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جواب

ألبلّغ. !أحاول لیالً و نهاراًإلی أهدافی 1

لِیخدم. !کلُّ مسؤولٍ شع ه خدمهً حسنه2ً

لِنُکرّم. !اهل الشّهداء و المعوقین فی مجفمعنا3

لِنَ ْحَث عن أسالیب جدید  فی تعلیم اللغه. 4!

تا برسم

باید خدمت کند

باید گر می بد ریم

باید بگردیم
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 الناهیه«ال» عیّن:

الّذی ال یَرحم الناس ال یَرحمه اهلل فارحموا حفّی تُرْحَموا. 1!

القوانین اإلسالمیّه ال تمنعنا عن الفقدّم فی المجالت االجفماعیّ. !ه2

ال یف لّمِ اإلنسان ق ل أن یفأمّل فیما یُریدُ أن یقوله. 3!

ال أنْسَی ذکریاتِ حفله  واج صدیقی الّفی انعقدت ق ل شهر. 4!
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جواب

الّذی. !الناس ال یَرحمه اهلل فارحموا حفّی تُرْحَمواال یَرحم 1

القوانین اإلسالمیّه . !یّهعن الفقدّم فی المجالت االجفماعال تمنعنا 2

ال یتکلّمِ . !اإلنسان ق ل أن یفأمّل فیما یُریدُ أن یقوله3

ال أنْسَی . !ذکریاتِ حفله  واج صدیقی الّفی انعقدت ق ل شهر4

ال نفی

ال نفی
خبـر–منع نمی کند 

فر موش نمی کنم

چون کسره ظاهری د رد

جازمه% 100
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 یدلّ علی األمر«اللّام» عیّن:

ذَهَبَ أبی إلی المدرسهِ . !مع مُعلّمی حول مشاکلی الدّراسیّهلِیَفَ َّلمَ 1

دعوتُ أصدقائی للمشارکه فی مُحا؟َراتِ أسفادُنا الفا؟ل. 2!

لِیَفْهُم الطّلّابُ تاریخ القرون الما؟یه ل الدنا العزیز . 3!

لِفَصِلُوا إلی االکففاء الذّاتی حاوِلُوا کثیراً. 4!
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جواب

ذَهَبَ أبی إلی المدرسهِ . !همع مُعلّمی حول مشاکلی الدّراسیّلِیَتَکَّلم1َ

دعوتُ أصدقائی . !فی مُحا؟َراتِ أسفادُنا الفا؟لللمشارکه2

لِیَفْهُم. !الطّلّابُ تاریخ القرون الما؟یه ل الدنا العزیز 3

لِتَصِلُوا. !کثیراًحاوِلُواإلی االکففاء الذّاتی 4

بهناصالم–تا صحبت کند 

جار و مجرور

باید بفهمند

هناصبالم–تا برسید 
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عیّن الفعل المضارع فی المعنی:

خَرَجْتَ مِن بیفی للذّهاب إلی المدرسهِ. 1!

الطُّلّاب لم یَفَ اسَلوا فی أداء الفرائض. 2!

أنْ صَ َرْتَ فی الشّدائد وَجَدْتَ ثَمَرَتَها فی حیاتک. 3!

تَعَلّمی دروسَک جیّداً لِلنَّجاح فی امفحاناتک. 4!
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جواب

خَرَجْتَ. !مِن بیفی للذّهاب إلی المدرسه1ِ

الطُّلّاب . !فی أداء الفرائضلم یَتَکاسَلوا 2

أنْ صَ َرْتَ فی الشّدائد وَجَدْتَ ثَمَرَتَها فی حیاتک. 3!

تَعَلّمی. !دروسَک جیّداً لِلنَّجاح فی امفحاناتک4



ی  د ت شرط بر سر فعل ماض
ی کنندبیایند، آن ر  مضارع  م
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سپـاس 


