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  « ُالدَّرُس السَّابع »       

 نا امید نشوید!:      «  لت قن ُطوا»  

 «39النّجم» ليس  لإلنسان  إلا ما س ع ی  

رد.»                                                                                                                    «انسان چیزی جز آنچه را که تالش کرده است، ندا
 ( : ترجمه أفعال ناقصه 1درس نامه )** 

و معادل فعل های ربطی فارسی ) است ـ بود ـ شد  أفعالی هستند که بر سر جمله اسمیه می آیند أفعال ناقصه: -1

 ـ گشت ـ گردید ( عمل کرده و معنی می شوند. این افعال عبارتند از :

 ترجمه فعل ترجمه فعل ترجمه فعل ترجمه فعل زمان

 شد/گردید أصبَحَ نیست لیسَ شد صارَ   بود کانَ ماضی

 می شود  یُصبِحُ  ـــــــ ــــــــ می شود یَصیرُ  می باشد یکونُ مضارع

 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ باش کُن أمر مخاطب

 مضارع و أمر ندارد .« لیسَ » أمر دارد . و « کانَ » **همانطور که مشاهده می کنید فقط 

 جمالتی آمده باشند.**البته افعال ناقصه دیگری هستند که در کتاب درسی مطرح نشده اند ولی ممکن است در 

 ترجمه و کاربرد أفعال ناقصه :

 } بود ـ است ـ داشت {معانی و کاربردها : « : کانَ »  -1

 : معلِّم ما در سال گذشته دلسوز بود .   کانَ معلِّمُنا فی السّنةِ الماضیّةِ مشفِقاً الف ـ به معنی بود .
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 دارد .« است » آمده است معنای « الّله»با « کانَ»در قرآن و ادعّیه بیشتر مواردی که  ب ـ است .

 : خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.  کانَ اللّهُ غفوراً رحیماً مثال :       

 می دهد.« داشت»معنای « کانَ»بیاید « عِندَ»یا « لِ»حرف جر « کانَ»اگر بعد از  ج ـ

 مردی لباسی ابریشمی داشت .   نَ عِندَ َرجُلٍ لباٌس دیباجیٌّ :کا:  1مثال     

 دوستم اخالق خوبی داشت .   کان لِصدیقی أخالقٌ حسنٌَة : : 2مثال     

 در انگلیسی به کار می رود .«  had   ،waz    ، were»   مانند  دـ کاَن بعنوان فعل کمکی

 کانَ + مضارع            ماضی استمراری  : کانَ یَسَمعُ : می شنید / ماضی استمراری در فارسی : می + بن ماضی  

 کانَ + )قد( + ماضی           ماضی بعید : کانَ قَد سَمِعَ : شنیده بود/ ماضی بعید در فارسی : صفت مفعولی + بود 

  فاصله شود....در زمانهای ماضی بعید یا ماضی استمراری می تواند بین کانَ و فعل اصلی اسم یا ضمیری یا  :1نکته

 . انتقال می یافتلغات فارسی به علت تجارت به زبان عربی !:إلی العَربیّة بسََببِ التِّجارة ُتنقَلُالمُفردات الفارسیَّة  کانَت:1مثال

 . افزایش یافته بودنفوذ زبان فارسی در دوره عباسی :  قَد ازدادَنفوذُ اللُّغة الفارسیَّة  کانَ: فی العصر العبّاسی  2مثال

 «کاَن قَد شاَرکَ = کانَ شاَرکَ : شرکت کرده بود. » نمی آید : « قَد »در زمان ماضی بعید گاهی حرف  :2نکته

ماضی بعید و ماضی استمراری فعل کانَ با صیغه ماضی یا مضارع قبلش هماهنگی دارد ) مگر اینکه در  در زمانهای :3نکته

  اول جمله بیاید و سوم شخص باشد که در اینصورت مفرد بکار می رود . (

   ، توجه کنید :« : دگرگون می شود  َیتَغَیَّرُ» به صرف فعل ماضی استمراری از 

  دگرگون می شد:  کانَ یَتَغَیَّرُ

 به صرف فعل کانَ در جداول زیر بسیار دقت کنید .

 های غائب ) سوم شخص (صیغه

 جمع مثنی مفرد جنس/ عدد

 کانُوا یَتَغَیَّرُونَ  کانَا یَتَغَیَّرانِ کانَ یَتَغَیَّرُ  مذکر

 کُنَّ یَتَغَیَّرنَ  کانَتا تَتَغَیَّرانِ  کانَت تَتَغَیَّرُ  مؤنّث
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 للمتکلم) اول شخص ( ) دوم شخص ( های مخاطبصیغه

 کُنتُ أتَغَیَّرُ  جمع مثنی مفرد جنس /عدد

 کُنّا نَتَغَیَّرُ  کُنتُم تَتَغَیَّرُونَ  کُنتُما تَتَغَیَّرانِ  کُنتَ تَتَغَیَّرُ  مذکر

 کُنتُنَّ تَتَغَیَّرنَ  کُنتُما تَتَغَیَّرانِ  کُنتِ تَتَغَیَّرینَ  مؤنّث

 

 شود.حذف می« یـ » صیغه حرف  14یعنی جمع مؤنث غائب تا پایان  6صیغه  از« لیسَ»درصرف فعل  هـ :

 للمتکلم های مخاطب لَیسَ صیغه  های غائب فعل لَیسَ صیغه
 لَستُ  جمع مثنی مفرد عدد /جنس  جمع مثنی مفرد عدد /جنس

 لَسنا لَستُم لَستُما لَستَ  مذکر  لَیسوا لَیسَا لَیسَ مذکر

 لَستُنَّ            لَستُما لَستِ   مؤنّث  لَسنَ      لَیسَتا لَیسَت مؤنّث
 

 اسم أفعال ناقصه مانند فاعل به سه شکل می آید : ) اسم ظاهر ـ ضمیر بارز ـ ضمیر مستتر (**

   «المسلمون:اسم أصبح »متقدّمینَ فی اکتساب الدرجات الرفیعة. المسلمونأصبحَ  اسم ظاهر :                          

  اسم کان و مرفوع و مبنی کانوادر  «واو» ا عابدینَ فی اللّیل و ذاکرین فی النهار!وهم کان ضمیر بارز:          اسم أفعال ناقصه

 و مبنی مستتراسم کان و مرفوع «أنتَ»طعام األسد! ةجائع یستفید من فضل کثعلبٍ تکنال ضمیر مستتر:                         

صیغه مضارع ضمیر) بارز و مستتر ( است و فقط در  12صیغه ماضی ضمیر بارز و در  12اسم أفعال ناقصه در  : دقت کنید

 تواند، اسم ظاهر یا ضمیر مستتر هو یا هی باشد. می ( مفرد مذکر غائب و مفرد مؤنَّث غائب)  4و1دو صیغه 

 صیغه دیگر اسم کاَن ضمیر بارز است. ( 5در است و « کُن : أنتَ مستتر » صیغه امر کانَ )صیغه للمخاطب  6ودر 

  است.و مبنی در کونوا اسم کان و مرفوع « واو »  م !کُنَتِألسِ  یرِغَا دُعاةَ النّاس بِوکون مثال :

 عیِّن اإلسمَ و الخبرَ لِألفعال النّاقصة :  تمرین:

 ( الشّجاعُ لیسَ من یفخر بنفسه!                   2( لیس من یفخر بنفسه شجاعاً!                              1

 المؤمنونَ صابرینَ ما داموا متمسّکینَ بحبل اهلل. ( أصَبَح 4( کانت العافیةُ أجملَ لباسٍ.                                  3

       کان شبابُنا المسلمونَ یُسجَّلون بطولةً رائعةً!  ( 6اساًل!                             (کن مجتهداً و التکن متک5

کند. مثالً خبر مواردی که در باب مبتدا و خبرگفته شد، انواع خبر، خبر مقدم، در مورد أفعال ناقصه نیز صدق می :نکته

 مثال:تواند جمله یا شبه جمله یا مفرد باشد و یا خبرش بر اسمش مقدم شود. أفعال ناقصه می

 (اسم مؤخّر لیس و مرفوع قٌ :رُطُ/  و مبنی مقدم لیَس و منصوب خبر)لنا :  إلی اهلل! بِرُّ قَلتَلِ ةٌدَدِّعَتَمُ قٌرُطُ  لناألیسَ  -1

 و منصوبفعلیه خبرکان،جمله یعملونَ:فرعی/«و»ومرفوع به اسم کان:بأنفسهم.الدّاعونَ هُونَ لُعمَیَ الخیرِ إلی ونَاعُالدّکان -2
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 تست:

 عَِن التَّرجَمة : الخطأعیِّن  -1

 اهل خود را به نماز و زکات دادن امر می کرد.: و کانَ یأمُرُ أهلَهُ بالصَّالِة و الزَّکاةِ  ( 1   

 و با زبان هایشان چیزی را می گویند که در قلب هایشان نیست .:   ... یَقولونَ بِألسَِنتِهِم ما لَیسَ فی قُلُوِبهِم ... ( 2  

 دانش آموزان مدرسه را نظافت کردند پس مدرسه تمییز شد. فَصارِت المَدرَسةُ َنظیفةً ! کانَ الطُّالّبُ قَد َنظَّفوا مدرستِهم( 3  

 دروغگو نزد مردم محترم نیست.لَیسَ الکاذِبُ مُحَترَماً عندَ الّناسِ : ( 4  
 

 «التَکن کذّاباً فتکون عاقبتک الندامة»التالیة:  علی الترتیب فی العبارة« اسم کان»ـ میّز 2

 ( کذّاباً/ عاقبة4             ( کذّاباً/ أنت3                 ( أنت/ أنت2    أنت/ عاقبة (1    
 

                                                  فعال الناقصة:                    عَنِ األ الخطأعیّن  ـ3

    !   مثالیةً تلمیذةً الصفِّ طالباتِ ینَبَ ینَحِستُصبِ( 2               .کثیرةٌ  من کانت له أموالٌ تیسَ لَ قُئِ ( الال1ّ

 .ةِفیعَالرَّ جاتِرَالدَّ سابِفی اکتِ  ینِمَتقدِّمُ المسلمانِ ( أصبح4  کلّ یوم.    حیفةَالصَّ ونَعُیُطالِ ( کان اُولئک الطاّلب3ُ
 

 « 94تجربی  » «:                                                                        فی أحکام األفعال الناقصة! الخطأعیّن » -4

 ( لیس باب اهلل مغلقاً علی عبده، فعلیه أن یراقبه دائماً!1

 ( کان العلماء خالل أعمالهم العلمیّة متذوّقون آالماً کثیرة!2

 ذ غائبین فی صفّهم طول السّنة الدّراسّیة!( لم یُصبح هؤالء التّالمی3

 غاصبین و معتدین علی البالد االُخری! ألنَّهم یُصِبحوا( األعداء منهزمون 4
 

 «         و ........ فی النهار!...... فی اللّیل » .... ..... عَیِّن الَخطأ للفراغ :  -5

 ( هُما ـ کانا ـ عابِدانِ ـ ذاکرانِ 4( أنتَ ـ کُنتَ ـ عابِداً ـ ذاکِراً 3( أنتُم ـ کُنُتم ـ عابدینَ ـ ذاکرینَ 2( هم ـ کانوا ـ عابدین ـ ذاکرینَ 1   

 پاسخ تشریحی

 ( :3گزینة ) -1

فعلها و ترجمة آن ها در بقیه گزینه ها به .  «نظافت کرده بودند » معنی می شود :  ماضی بعید است وکانَ ... قَد نَظَّفوا : 

 دقت کنید.

 ( :1گزینة) -2

در (  4و3) ردّ گزینه و منصوب،« ال تَُکن»خبر کذاباً را مستتر دارد و « أنتَ»پس « باشن»است به معنای نهی ؛ فعلِ  کُنالتَ

 خبر کان است. « النِّدامةَ»اسم کانَ و « عاقِبةُ»جمله دوم 
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 ( : 1گزینة) -3

سؤال به این مفهوم است که یکی از فعل های ناقصه در گزینه ها غلط است ) یا از نظر معنی با جمله مرتبط صورت 

 نیست یا صیغة آن با اسمش تناسب ندارد.(

« لَیسَ»به آن برمی گردد ولی با آن تناسب صیغه ای ندارد و « لَیسَت»مفرد مذکر است و فعل « : الالّئِقُ»( ؛ 1در گزینة)

برای آن  «کانت»می باشد و چون جمع غیر عاقل است فعل  «أموالٌ»در همین گزینه  «کانت»می باشد.امّا اسم  صحیح    

 مفرد مؤنّث می آید. 

                     « تلمیذةً» می باشد که صیغة مفرد مؤنَّث مخاطب است و خبرش« أصبَحَ» اسم« سَتُصبِحینَ» در« یـ » -2گزینه ها : 

« أصبَحَ » -4می باشد. و جملة فعلیه خبر کانَ « یُطالِعُونَ»اسم کان و  «اُولئکَ الطُّاّلبُ» -3باهم تناسب دارند .می باشد که 

« یـ » و منصوب به« أصَبحَ» خبر« : مُتقدِّمَینِ»و مرفوع به الف ) اسم مثنی (،« أصَبحَ»اسم « : المُسلِمانِ»  از أفعال ناقصه،: 

 اسم مثنی است.

 ( :2گزینه) -4

«  مُتََذوِّقینَ» بکار رود، پس « یـ »می باشد و چون خبر کانَ منصوب می باشد باید با  «ُمتَذَوِّقونَ»( 2خبر کانَ در گزینة )

 صحیح است. 

 ( :4گزینه) -5

و خبر در جای خالی سؤال باید کلماتی قرار گیرند که اوالًّ از نظر جنس و عدد باهم تناسب داشته باشند ثانیاً إعراب اسم 

 کانَ باید صحیح بکار رفته باشد.

در همه گزینه ها کلمه اوّل و دوّم صحیح است، اما در جای خالی سوم و چهارم خبر کانَ بکار می رود که باید منصوب 

صحیح « عابِدَینِ و ذاِکرَینِ » بکار رود پس « یـ » ( اسم مثنی بکار رفته در حالت نصبی باید با 4باشد و چون در گزینه)

  می باشد. 
 

 

  


