
 

 كواعد درس چِارم 

 عریب پایَ دوازدمه ادبیات و علوم اوساین

 

 َالَْمْفعوُل الُْمطلَُق 

 

 



 

مجهل است ؛ بيابراین الزم است اب فعل از معدری ( مفعول مطلق ) از آجٓنا کَ 

ای .فعل ات حّدی آٓص يا ابص می  معدُر  

ای ( الف : سامعی و یب كاعدٍ معدُر  

حالت سامعی دارهد و یب ( فعل ُای گروٍ اول)فعل ُای ثاُليث ُمجّرد  معدر

.كاعدٍ اهد ؛ یعین ابید ای در لغت انمَ ُا ببیٌمی ای از خشط معتربی صًیدٍ ابص می   

ای ( ب  :كیایس و اب كاعدٍ معدُر  

در وزن ُای اکماًل ( فعل ُای گروٍ دوم ) فعل ُای ثالیث مزید  معدر

.مضّخیص كرار دارد و اب كاعدٍ ُستٌد   

    



ای  (الف  :یب كاعدٍ و سامعی معدُر  

  (معدر ) َظرْب   (             مضارع ) یَعرِبُ    (          مایض ) َظرَبَ 

(معدر  )ِذْکر                (مضارع ) یَذکُُر    (          مایض ) َذکََر   

  (معدر ) َمْعرِفَة     (          مضارع ) یَْعِرُف  (          مایض ) َعِرَف 

(معدر ) َرْغَبة     (          مضارع ) یَْرغَُب    (         مایض )َرِغَب   

  (معدر  )   فَْتح (               مضارع ) یَْفتَُح  (           مایض ) فَتََح  

ِلُس    (       مایض ) َجلََس   (معدر ) ُجلوس   (            مضارع ) ََیْ  

ُرُج    (            مایض )َخَرجَ    (معدر ) ُخروج (              مضارع ) ََیْ

  (معدر ) عَیْش   (            مضارع ) یَعیُش    (         مایض ) عاَش 

 



:اب كاعدٍ و كیایس معدر ُای ( ب   

 إِرضال، أرَضَل ، یُرِضُل          إِفعال  أفَعَل ،  یُفِعَل ، :   افعال تاب 

ُن          ذفعیل، فـَعَّـَل  ، یُفعِّـُل :  تاب ذفعیل  ََّن  ، یُکـَلـِـّ  ذکلین، کـَلـ

ِّمُ        هفاعلح، فاَعَل ، یُفاِعُل :  تاب هفاعلح  َم ، یُقا َّ  هقاّهح،  قا

َُُر       ذفاُعل، ذفاَعـَل ، یَرـَفاَعُل : تاب ذفاعل  ََُر ، یرظا ُُر، ذظا  ذظا

ُل ذفعُّل             ،ذفعََّل ، یَرفعَُّل : تاب ذفعـُّل  َل ، یرجوَّ ل، ذَجوَّ  ذجوُّ

 اًِکطار، اًکَطَر ، یٌکِطُر اًِفعال        ،اًِفَعَل ، یٌفِعُل : تاب اًفعال 

 اًِرػار ،اًِرَػَر ، یٌرػُر      اِفرعال ، اِفرَعَل ، یفرِعُل : تاب افرعال 

ِاس تخراج ، ، یطرخِرجُ اضرخَرَج اِضرفعال   ،اِضرفَعَل ، یطرفِعُل : تاب اضرفعال   



 .هطلق هفؼْل ( الف  

تَ ؽکل فؼل  آى سا پظ اص« هصذس»قشاس دُین  جأکیذسا هْسد فؼل ُشگاٍ تخْاُین یک 

 .هی آّسین«   هٌصْب »

لَ   . ًاصل فشهْدخذاًّذ قشآى سا :  هللاُ القشآَى   ًَضَّ

لَ   . ًاصل فشهْد یقیٌاا  خذاًّذ قشآى سا:    جٌضیلا هللاُ القشآى  ًَضَّ

جولَ کَ تشای فؼل اص جٌظ  هٌصْباعث  هصذسیدس جولَ « هفؼْل هطلق»تٌاتشایي 

 .، پظ اص آى دس کلم ظاُش هی ؽْد جأکیذ ّقْع آى فؼل 

تَ کار هی « تذّى صفد ّ هضاف الیَ»تَ ذٌِایی  هصذرهفعْل هطلق ذاکیذی در   

 .رّد

 



.چٌذ هْرد اضاضی ّجْد داردهفعْل هطلق در   

 تْدى هصذر    

 تْدى  هٌصْب             

 تْدى  فعلجٌص از                         

 تر ّقْع فعل ذاکیذ کردى هعٌا در                                       

 

.I ترطرف کردى غک ّ ذاکیذ تر اًجام ّجْد داغرَ تاغذ ترای اًجام فعل غک ُرگاٍ در

 هصذرهی آّرین کَ تَ چٌیي فعل  تعذ ازهٌصْب را تَ صْرخ فعل  آى هصذر، فعل 

 . هی گْیٌذ «   هفعْل هطلق» هٌصْتی

  

 



 .هفؼْل هطلق جاکیذی

 

تشای جٌظ خْد اص  فؼلیتؼذ اص  هٌصْب هصذستَ صْست یک 

 .هی آیذجاکیذ اًجام فؼل 

« ُِِذ   « اا اِجحِادالطالُة فی دسّعَ  یَْجحَ

 َِِذُ » فؼلاص جٌظ  هصذسیکَ « اجحِاداا »ت هفؼْل اعث ، « یَْجحَ

تَ  فؼلجشجوَ ًوی ؽْد تلکَ هصذس  دس ایي حالث. هی گْیٌذ  جاکیذی

ححواا ، یقیٌاا ، قطؼاا ، تذّى ؽک ، تَ »ُوشاٍ قیذ ُایی ًظیش    

تٌاتشایي جشجوَ هزکْس ایٌگًَْ اعث . جشجوَ هی ؽْد« ساعحی

 «.جلػ هی کٌذ قطؼاا  داًؼ آهْص دس دسط ُایؼ»

الیَ ًیاهذٍ آى اعث کَ تؼذ اص آى ، صفث یا هضاف هفؼْل هطلق جاکیذی 

. إِکشاهاا الّضیَْف  أَکِشمْ تاؽذ هثل    
 



 :«تیاًی»هفعْل هطلق ًْعی 
 کیفیدقرار گرفرَ اضد اها آیا هی ذْاًین ّقْع فعل هْرد ذاکیذ هفعْل هطلق ذاکیذی در 

 !؟را ًیس در جوالخ ًػاى دُینچگًْگی ّقْع افعال ّ 

یا « صفد»تَ کوک کلوَ ای تعذ از خْد کَ تَ صْرخ هفعْل هطلق گاُی : ًریجَ 

را تیاى هی کٌذ کَ تَ ایي ًْع  ًْع ّ کیفید اًجام فعل هی آیذ ّاضد « هضاف الیَ»

 .گْیٌذهی « هفعْل هطلق تیاًی»یا « هفعْل هطلق ًْعی»هفعْل هطلق 

 هی آیذ« صفد یا هضاف الیَ» تَ ُوراٍ هصذرهفعْل هطلق ًْعی در. 

 



 َصحیحح   قَراَءج  الطالُة الّذرَش  قََرأ    : 

  خْاًذ صحیحداًع آهْز درش را . 

اضد کَ تعذظ « قََرأَ »فعل  جٌصاز  هٌصْب هصذری« قَراَءج  »در ایي هثال کلوَ 

 هصذردر ایي حالد ًیس . غْد  کیفید قرائد تیاىآهذٍ ذا صفد  تَ عٌْاى« صحیحح»

 .ذرجوَ هی غْد  فعلتَ ُوراٍ « صفد»تلکَذرجوَ ًوی غْد 

ِِذُ   :     تالغا   اجرِادا   الطالُة فی درّضَ یَْجرَ

 .ذالظ هی کٌذ  تطیارداًع آهْز در درش ُایع   

 تالغا   اکراها  الضیَْف  أَکِرهْا

 

 



ِِذُ   :    اآلِهلیيَ  اجرِادَ الطالُة فی درّضَ  یَْجرَ

 .ذالظ  هی کٌذ  اهیذّاراى ُن چْىداًع آهْز در درش ُایع  

 ُُُِذ ی  :  األتطاِل  جِادَ الوؤهُي فی ضثیِل هللاِ جا

 جِاد هی کٌذ  قِرهاًاى ُوچْىدر راٍ خذا هؤهي. 

 األَخِ  إِکشامَ  الّضیْفَ  أَْکِشهْا

ُِذُ » فعلاز جٌص  هٌصْباضد  هصذری« ِجِاد» کَ تا اضافَ غذى تَ « یُجا

ذرجوَ ًوی  هصذردر چٌیي حالری . هػخص غذٍ اضد ًْع هجاُذخ « هضاف الیَ=األتطال»

 .ذرجوَ هی غْد« ،  هثل ، هاًٌذچْى ُن »تَ ُوراٍ کلواذی ًظیر هضاف الیَ غْد تلکَ 

 



 تَ کار هی رّد کیفید ّقْع فعل یا ترطرف کردى غک ،  ذاکیذترای هفعْل هطلق

هفعْل هطلق تٌاترایي اگر ضؤال کٌکْر تَ غکل ُای زیر آهذٍ تْد ، هٌظْر ضؤال ، 

 .اضد

 یخرلف عي الثاقیالوفعْل الوطلق َعیِّي 

 ذاکیُذ للفعل ،  عیّي ها فیَ یؤکِّذ علی ّقْع الفعل عیّي ها، 

 َالرأکیذ علی ّقْع الفعل َعیّي ها لیص فی 

 ذاکیذ الفعل علی ذذّل العثارٍ الّری عیّي        ، 

    هفعْل هطلق ذاکیذی»... ، ْیقال ًػکُّ فی ّقْع الفعل لّوا  » 

«هفعْل هطلق ًْعی»یثیّي کیفیَّ ّقْع الفعل ها عیّي   

لثیاى ًْع الفعل جاء «  َصثرا  » َعیِّي   

 



جولَ »تَ صْست جولَ صفث  ،هفؼْل هطلق ًْػی  اص گاُی تؼذ کَ جْجَ داؽحَ تاؽیذ

 هی آیذ« ّصفیَّ

 ، « جولَ ّصفیَ»ال یضّل ػٌّی ایواًاا تشتّی  آهٌثُ 

 .أى یشجکثِا« جولَ ّصفیَ»هٌؼَ خْفاا الشجُل ِهي الزًْب خاف 

 َهفؼْل ؽشّع ؽْد تٌاتشایي اگش تؼذ « کلوَ ی پشعؾی،  ّ،  فـَ »ًوی جْاًذ تا جولَ ّصفی

جاکیذی ًْع هفؼْل هطلق جولَ ای تیایذ کَ تا کلوات هزکْس ؽشّع ؽذٍ تاؽذ اص هطلق 

 .اعث

 اعحوؼٌا إِلیَ ف« هفؼْل هطلق جاکیذی» جَکلّواا الوؼلُّن ػي رکشیّاجَ جََکلََّن : هاًٌذ. 

 



 .الوفؼْل الوطلق اػیّي ها لیظ فیَ ( الف

 جغلیواّ علّوْا  صلّْا ػلیَ ّ( ب                ُهِاِجوةا  األػذاَء  یِاجوْىَ لجٌُْد 

 ِرکشاا هللا إِلیکن  ًضلقذ أَ ( د                               جؼلّواا صهلئي الذسَط جََؼلََّن  (ج

 اعث لزا اعن ُای هاًٌذ اعن فاػل یا اعن هفؼْل یا ّصى ُای هاًٌذ فؼیل  هصذس، هفؼْل هطلق

  .ّاقغ ؽًْذهفؼْل هطلق ًوی جْاًذ ... ، فَْؼل  ، فاِؼل  ّ 

 «... کلَّ ؽيٍء قَذَّْسَت  أًََث الّزي»: الوفؼْل الوطلق اِْجَؼل فی الفشاؽِ 1)

 جقذیشاا ( قذیشاا                 د( ُهقّذساا                   ج( قادساا                   ب( الف

 هی تاؽذ تَ جض صهاًی « ـــا»هٌصْب تا جٌْیي ًوی گیشد ّ غالثاا « ال»هؼوْالا هفؼْل هطلق

 .کَ هضاف ّاقغ ؽذٍ تاؽذ 

..... إلی الفقشاء  یُحِغٌْىَ ُُن »:  الوفؼْل الوطلق ػیّي الصحیح للفشاؽ الیجاد اعلْب 1)

 «.الّصادقیيَ 

 إِحغاىِ ( إحغاَى              د( اإلحغاى              ج( إحغاًاا              ب( الف

  

 

 



 

 اليرص حلیفمک 

 عیل عابدی

مضِد( ثزی ُوصان) دبری عریب ُامشی ىژاد یک   


