
درس چهارم عربی دوازدهم انسانی«مفعول مطلق» قواعد  

 تهیه کننده: محمد یولچی خانی سرگروه استان قزوین

«مفعول مطلق»  

و برای تاکید روی انجام فعل و  مفعول مطلق مصدری است که غالبا ازجنس ،ریشه و با فعل جمله اش می باشد

 یا بیان نوع وقوع فعل به کار می رود.

فرشتگان بی شک فرود آورده شدند. -نّزل هللاُ تنزیلا :عول مطلق تاکیدی مف                                    

            انواع مفعول مطلق:

خدا را بسیار یاد کنید. -اذکر هللا ذکراا کثیراا :مفعول مطلق نوعی )بیانی(                                     

 مفعول مطلق تأکیدی، مصدری از فعل   جمله است که بر انجام   فعل تأکید می کند و صفت یا مضاف   الیه ندارد.

 اْستْغَفْرُت هللاه  اْستْغفارا

                           مفعول مطلق تأکیدی            

مفعول مطلق نوعی، مصدری از فعل   جمله است که نوع و چگونگی انجام   فعل را بیان می کند و صفت یا مضاف   

.دارد الیه  

قاا .                              اْستْغَفرتُ  هللاه  اْست ْغفارَ  الّصال حینَ . ا ْسَتْغَفْرتُ  هللّاَ  اْست ْغفاراا  صاد 

صفت نوعی مطلق مفعول الیه        مضاف   نوعی مطلق مفعول                            

مطلق مفعول ترجمۀ  

   الف(ترجمۀ مفعول مطلق تاکیدی 

ی آوریم مانند:« «بی شک بی گمان و .... –ا حتم»قید مطلق مفعول ترجمۀدر   

 َکلَّم هللاُ موسی َتکلیماا  = خدا با موسی)ع( قطعا سخن گفت.

 ترجمۀ مفعول مطلق نوعی

از قید )مانند( استفاده می کنیم . است شده واقع (مضاف )که نوعیمطلق  مفعول ترجمۀدر -1  

.خواستم آمرزش خدا از درستکاران مانند   .الّصال حینَ  اْستْغفارَ  هللاه  اْستْغَفرتُ   

شیران به دشمن هجوم می بردند.مانند قهرمانان کان االبطالُ یهاجمون العدوه مهاجمَة االسود    

 قید صورت به را صفت توانیم می است شده واقع( موصوف )که نوعی مطلق مفعول ترجمۀ در -2

.نیست مطلق مفعول ترجمۀ به نیازی و کنیم ترجمه  

دُ  ها ل تَربیة   اْلمُ  تْجته  ادا أْوالد  ا    اْجته  .   کند می تلش بسیار فرزندانش تربیت برای مادربالغ   

صبر کنبه زیبایی فاصبر صبراا جمیلا    



 انطلق المقاتلون االیرانیون نحو ساحات القتال سریعا  

روانه شدند.به سرعت رزمندگان ایرانی به سوی میدان های جنگ   

 یاد مصدرهای با آشنایی بنابراین است؛ جمله فعل   از مصدری«  مطلق« مطلق مفعول » آنجا که از

:است الزم شده  

                                  انواع مصدرفعل های ثلثی

مصدر قعل های ثلثی مزید                                          

  انواع مصدر: 

مصدر فعل های ثلثی مجرد                                  

 

   مصدر قعل های ثلثی مزید :

 را باب یک مصدر و امر مضارع، ماضی، وزن که وقتی یعنیمزید قیاسی هستند ، ثلثی یمصدرها  

  .شناسیم می را باب آن مصدرهای و ها فعل بقّیۀ کردن، مقایسه با باشیم؛ بلد

لُ، ا فَتَعلَ، » وزن که وقتی نمونه برای  های فعل مصدر   دانید می سادگی به باشید، حفظ را «ا فت عال َیفَتع 

:ا شت راك و ا عت راف: از است عبارت كَ  ا شَترَ  و َتَرفَ ا ع  

 هشت باب   قاعده مند   ثلثی مزید:        

 

 

 



  

 

 

 مصدر فعل های ثلثی مجرد:

 هستند« َسماعی »مصدرها اين شود می گفته اصطالح در. اند قاعده بی مجّرد ثالثی مصدرهای

« ُظْلم »مانند:فعل َظلََم که مصدر ثالثی مجرد آن ند؛باش شده شنيده قبل از بايد و اند شنيداری يعنی

 است. 

:مجّرد ثالثی مصدر چند  

 

 چند نکته درباره مفعول مطلق:

مفعول مطلق بايد از مصدر همان فعل باشد. -1  

و حذف آن آسيبی به ساختار مفهوم جمله نمی رساند.مفعول مطلق جزء ارکان اصلی جمله نيست.-2  

د به صورت مفعول ترجمه کرد.مفعول مطلق را نباي-3  


