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بسم اهلل الرحمن الرحیم
آزمون تصدی هب امر سردفتری اسناد رسمی یکی از رپطرفداررتین آزمون اهی حقوقی رد کشوربود هک طی چندسال گذشته ربگزار نشدهبود و هب
تبع آن عدهی زیادی از داوطلبان رد ااظتنر ربگزاری این آزمون هب سر می ربدند .ااظتنر این داوطلبان باالخره هب سر آمد و امسال شاهد
تخ
ص
ص
ل
ع
ربگزاری این آزمون هستیم و همانگوهن هک از قبل نیز روال بود یکی از مواد مهم این آزمون ردس ادبیات رعب رد حد ی وم
انسانی است .هب همین دلیل ربآن شدیم ات با تهیه جزوه کارربدی صرف و نحو و رتجمه رد این راه یاور داوطلبان گرامی باشیم.
رد تهیه این جزوه سعی رب آن شده است ات مطالب مفید رد آزمون سردفتری اسناد رسمی هب صورت کامل و رد عین حال موجز مطرح
گردد ،رد ره بخش با طرحسواالت مرتبط با موضوع سعی رد تفهیم بهتر مطلب شده است و رد پایان مجموهعای از سواالت اتلیفی و مربوط
هب سالهای گذشته آزمون ذکر شده است .امید است داوطلبان گرامی با مطالعه این جزوه هب تسلط کافی رداین ردس دست یابند.
با آرزوی آزرو نماندن آرزواهیتان
بهزاد قشالقیان
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مقدمات
زبان از مجموعه کلماتی ساخته می شود که با نظم خاصی تحت عنوان دستور زبان یا قواعد در کنار هم قرار می
گیرند و جمالت را تشکیل می دهند .پس مهم است کلمات را خوب بشناسیم .علم شناخت کلمات بدون توجه به
جایگاه و کاربرد انها در جمله علم صرف نامیده می شود.
از نظر علم صرف کلمه در زبان به سه قسم تقسیم می شود )1 :اسم

 )2فعل

 )3حرف

اسم :آن کلمه ای است که بر معنای مستقل خود فارغ از زمان اشاره دارد .پس اسم زمان ندارد.
برای اسم  5نشانه وجود دارد:

بالج ّر و التنوین و النداء و ال

ٍ
مسند لالسم متییز الحصل
و

 )1مجرور شدن  )2تنوین گرفتن  )3منادا واقع شدن « )4ال» گرفتن  )5مبتدا واقع شدن

کلمات سه حرفی ساکن الوسط غالباً اسم هستندَ :ج ْهل  ،فکْر َ ،ج ْهد
کلماتی که به «اء» ختم می شوند اسم هستندَ :خ ْْضاء  ،سامء
تقسیم اسم از نظر جنس:
) 1مذکر

حقیقی :اسم مذکری که بر انسان مذکر یا حیوان نر داللت دارد .حمید  ،اسد(شیر)  ،عالم
مجازی :اسمی که واقعا مذکر نیست ولی قواعد آن مذکر است .قلم  ،کتاب  ،باب
حقیقی :اسم مونثی که بر انسان مذکر یا حیوان ماده داللت دارد .فاطمة  ،معلمة  ،بقرة
مجازی :اسمی که واقعا مونث نیست ولی قواعد آن مونث است .مرزعة  ،مدرسة  ،غابة

 ) 2مونث معنوی :اسمی که عالمت تانیث ندارد ولی مونث است .حسب مورد حقیقی یا مجازی است.

لفظی :اسم مذکری که عالمت تانیث دارد .معاویة  ،طلحة  ،حمزة  ،زکریاء
عالمت تانیث
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 )1اندام زوج بدن انسان :عین  ،ر ْجل  ،ید  ،اُذُن
اقسام مونث معنوی

عین

 )2جمع مکسر غیر انسان :طیور  ،مزارع

چشم و چشمه :مونث
جاسوس :مذکر

 )3اسامی شهرها ،کشورها ،قبیله ها :إصفهان  ،مرص  ،قریش
 )4برخی اسامی که مونث سماعی هستندُ .ع ُنق  ،أرض  ،شمس  ،روح  ،نفس  ،نار،
حرب  ،دار ،سامء  ،برئ
تقسیم اسم از نظر عدد:

 ) 1مفرد :اسمی که به تنهایی به کار رفته و عالمت تثنیه یا جمع ندارد .معلّم
 )2مثنی

 )3جمع

اسم غیر عاقل تنها به صورت مکسر جمع

مذکر :اسم  +انِ :معلّامن

بسته می شود ولی عکس آن صادق نیست.

مونث :اسم  +ینِ :معلّ َم ْین

اسم عاقل :جمع مکسر و جمع سالم

سالم مذکر

اسم  +ونَ :معلّمونَ

اسم غیرعاقل :تنها جمع مکسر

ین
اسم  +ینَ :معلّ َم َ
مونث :اسم  +ات :معلّامت
مکسّر  :جمع های به ظاهر بی قاعده ای هستند ،اما در حقیقت اوزان زیادی دارد که باید مهمترین
آنها را یاد گرفت.
بعضی کلمات بیش از یک جمع مکسر دارند.

أخ :إخوان ،إخوان /وارث :ورثة ،و ّراث /نفس :نفوس ،انفس
بیت به معنای خانه :بیوت
به معنای بیت شعر :أبیات

این کلمات جمع مکسر هستند و «ان»«،ین» متعلق به خودشان است:

ألوان ،شُ ّبان ،أحزان ،ادیان ،اغصان ،ابدان ،مساکین ،قوانین ،مضامین ،بساتین
6
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این کلمات مفرد هستند هرچند شبیه اسم مثنی هستند:

جوعان ،غضبان ،یقظان ،غفرانَ ،د َوران ،کسالن ،طیرانُ ،عدوان ،عطشان
فعل :کل مه ای است که بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمان مشخص داللت دارد.
برای فعل  4نشانه وجود دارد:

فعلت و اَت َت و یا افعلی
بتاء
َ

فعل ینجلی
اقبلن ٌ
و نون َّ

 )1داشتن ضمیر(ت) در صیغه های  13 ،10 ،7ماضی
 )2داشتن (ت) ساکن در صیغه  4ماضی
 )3داشتن (ی) در فعل امر از 10
 )4قبول (نّ) برای تاکید

تقسیم فعل از نظر زمان
ماضی :فعلی که بر گذشته دارد و از آن ماضی منفی ساخته می شود
مضارع :فعلی که بر حال و آینده داللت دارد و از آن مضارع منفی ،امر ،نهی و مستقبل ساخته می شود
مستقبل :فعلی که بر آینده داللت دارد
برای یادآوری افعال ماضی ،مضارع ،امر ،نهی و ضمایر منفصل مربوط در هر صیغه نمونه ای در صفحه بعد بیان
شده است.
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ضمیر منفصل

فعل ماضی

فعل مضارع

فعل امر

فعل نهی

نام صیغه

شماره صیغه

ُه َو
ُهام

فَ َع َل

یَ ْف َع ُل

-

-

مفرد مذکر غایب

1

فَ َعال

یَ ْف َعالن

-

-

مثنی مذکر غایب

2

ُه ْم

فَ َعلوا

یَ ْف َعلونَ

-

-

جمع مذکر غایب

3

ه َی
ُهام

فَ َعل َْت

ت َ ْف َع ُل

-

-

مفرد مونث غایب

4

فَ َعلَتا

ت َ ْف َعالن

-

-

مثنی مونث غایب

5

فَ َعل َْن

یَ ْف َعل َْن

-

-

جمع مونث غایب

6

ُه َّن

ت َ ْف َع ُل

إفْ َع ْل

ال ت َ ْف َع ْل

مفرد مذکر مخاطب

7

أنت
َ

فَ َعل َْت

إفْ َعال

ال ت َ ْف َعال

مثنی مذکر مخاطب

8

أنتُام

فَ َعلْتُام

ت َ ْف َعالن

ال ت َ ْف َعلوا

جمع مذکر مخاطب

9

أنتُم

فَ َعلْتُ ْم

ت َ ْف َعلونَ

إفْ َعلوا

مفرد مونث مخاطب

10

أنت

فَ َعلْت

لین
ت َ ْف َع َ

إفْ َعيل

ال ت َ ْف َعيل

مثنی مونث مخاطب

11

أنتُام

فَ َعلْتُام

ت َ ْف َعالن

إفْ َعال

ال ت َ ْف َعال

جمع مونث مخاطب

12

أنت
ُ َّ

فَ َعل ُ َّْت

ت َ ْف َعل َْن

إفْ َعل َْن ال ت َ ْف َعلْ َن

متکلم وحده

13

أنا

فَ َعل ُْت

أفْ َع ُل

-

-

متکلم مع الغیر

14

نَ ْح ُن

فَ َعلْنا

نَ ْف َع ُل

-

-

در مورد فعل امر و نهی در صیغه های غایب و متکلم ضمن بحث در مورد
مضارع منصوب و مجرور صحبت خواهیم کرد
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اسم
اولین قسم از کلمه در بخش صرف به آن می پردازیم اسم است .گفتیم که اسم آن کلمهای است که با  5نشانه
زیر شناخته می شود:
 )1مجرور شدن  )2تنوین گرفتن  )3منادا واقع شدن « )4ال» گرفتن  )5مبتدا واقع شدن
اسم را از چند جهت می توان تقسیم کرد و مورد مطالعه قرار داد .گاهی اسم را از نظر ساختار آخر آن مورد بررسی
قرار می دهیم ،گاهی از جهت معرفه و نکره بودن ،گاهی از جهت جامد و مشتق بودن و گاهی از جهت منصرف
بودن و غیرمنصرف بودن مطالعه می کنیم .اسم را از جهت عدد و جنس قبال مطالعه کردیم ،اکنون جهات دیگر
تقسیم بندی اسم را میخوانیم.

اسم از نظر حرف آخر
می دانیم که اسم (و به طور کلی کلمه) در زبان عربی یا معرب است یا مبنی 1،براین اساس اسامی معرب به
لحاظ حرف آخر به چهار دسته تقسیم می شود:

صحیح اآلخر :اسمی که جزء سه قسم بعدی نیست .مثل :کتاب  ،قلم  ،احمد
اسم مقصور :اسمی که به (ی) یا (الف) ماقبل مفتوح ختم شده باشد.مثل :دنیا  ،موسی  ،کربی
اسم منقوص :اسمی که به (ی) ماقبل مکسور ختم میشود .مثل :قاضی
اسم ممدود :اسمی که به الف ممدوده (اء) ختم میشود .مثل :صفراء  ،زهراء  ،سامء
ولی
علی ّ ،
نکته :1کلماتی که به (ی) تشدیددار ختم می شوند صحیح اآلخر به حساب میآید.مثلّ :
نکته : 2کلماتی که به (ی) ختم می شوند در حالیکه ماقبل آنها کسره است صحیح اآلخر هستند .مثلَ :س ْعی
نکته :3کلماتی که به (ء) ختم می شوند در حالیکه ماقبل آنها الف نیست صحیح اآلخر هستند.مثل:جزء  ،شیء

 1در خصوص معرب و مبنی در جای خود به شکل مبسوط بحث خواهدشد .به عنوان اشاره بیان می گردد معرب کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن تغییر
می کند و مبنی کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن تغییر نمی کند.
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معرفه و نکره
برخی اسامی برای شنونده آشنا هستند و شنونده می داند در مورد کدام شخص یا شیء مشخص سخن گفته می
شود ،درحالیکه که بعضی اسامی ناشناس هستند .اسامی شناس در عربی معرفه و اسامی ناشناس نکره نامیده
میشوند .به تفاوت کلمات زیر با هم توجه کنید:

َر ُج ٌل

تلمی ٌذ

الرجل
رجل
جا َء ٌ

التلمیذ

جا َء الرجلُ

قابل أل موثرا
نکر ٌة ُ

موقع ما قد ذُکرا
أو واق ٌع
َ

و غیر ُه معرف ٌة ک ُهم و ذی

و هن َد و إبنی و الغالم و الّذی

نکته :1تمامی مصدرها ،صفت ها ،قیدها ،اسامی اشاره ،اسامی موصول و ضمایر اسم محسوب می شوند و در واقع
از نظر معرفه و نکره بودن بررسی می شوند ،درحالیکه در مورد افعال و حروف چنین مساله ای وجود ندارد.
کدام اسامی معرفه هستند؟ اصوال  6نوع از اسامی معرفه هستند .این  6نوع عبارتند از:
 )1ضمیر

 )2اسم اشاره

 )3اسم علم

 )4اسم دارای ال

 )5اسم موصول

 )6معرفه به اضافه

ضمیر :ضمیر کلمه ای است که در محل اسم ظاهر و به جای آن به کار میرود .ضمیر بر دو قسم منفصل و
متصل بوده و در جمله ممکن است نقشهای مختلفی بگیرد.
متصل

هن ...
مرفوعی :در جمله نقش مبتدا می گیرد .ه َو  ،هام  ،هم  ،هی  ،هام ّ ،
منصوبی :در جمله نقش مفعول می گیرد .ایا ُه  ،ایاهام  ،ایاهم  ،ایاها .....

ضمیر

مرفوعی :ممکن است فاعل ،نایب فاعل یا اسم افعال ناقصه و مقاربه باشد.
منفصل

منصوبی و مجروری :ممکن است مضاف الیه ،مفعول به یا مجرور به حرف جر باشد.

تمامی انواع ضمیر در تمام صیغه های خود معرفه هستند ،یعنی در جمالت وقتی ضمیر به کار می رود
می دانیم در مورد کدام اسم صحبت میشود.

ُه َو معلّ ٌم
امل ّعلّمون یذهبون
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تلفن تماس09358846121 :

ایّا َک نَع ُب ُد
سلمت علیه
رایْ ُته و
ُ
شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

نکته« :1ن» در صیغه های مضارع عالمت رفع بوده و ضمیر محسوب نمی شود به جز «ن» در صیغه های جمع
مونث که عالمت رفع نیست.
نکته :2به ضمایر متصل منصوبی و مجروری توجه شود چرا که این ضمایر به هر سه قسم کلمه متصل میشوند
در صورتی که این ضمایر متصل به اسم باشند مضاف الیه ،در صورت اتصال به حروف مشبهه اسم این حروف ،در
صورت اتصال به فعل مفعول به و در صورت اتصال به حرف جر مجرور به حرف جر هستند.
نکته :3ضمیر «ی» در صورتی که بدون واسطه به فعل متصل باشد ضمیر مرفوعی بوده و فاعل محسوب میشود
درحالیکه اگر به وسیله «ن» وقایه به فعل متصل باشد ضمیر منصوبی بوده و مفعول محسوب میشود .مثال:

َع َرفَني

إ ْج َت َهدي

نکته :4به ضمیر «نا» هنگام اتصال به فعل ماضی توجه شود .اگر الم الفعل(سومین حرف اصلی) ساکن باشد
ضمیر متصل مرفوعی بوده و فاعل محسوب می شود ،در صورتیکه که المالفعل ساکن نباشد ضمیر متصل

َع َرفْنا

منصوبی محسوب شده و مفعول است .مثال:

َع َرفَنا

اسم اشاره :اسامی اشاره به قرار زیر است:
نزدیک
اسم اشاره

مفرد
مثنی
جمع

دور

مذکر

مونث

مذکر

مونث

هذا
هذان

هذه
هاتان

ذلک
-

تلک
-

هوال

اولئک

تمامی اسامی اشاره در تمام صیغه های خود معرفه هستند.

هذان َخصامن اختَ َصموا فی َربّهم ( حج – ) 19
دی لل ُم ّتقین ( بقره ) 2 /
یب فیه ُه ً
ذلک الکتاب ال َر َ
دو اسم اشاره هنا و هناک اشاره خاص مکانی هستند و هر دو معرفه.

11

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

اسم علم :اسامی خاصی هستند که بر یک شخص ،یک چیز یا یک مکان معین داللت دارند .مثل محمد ،طهران،
کعبه .واضح است که اسامی علم معرفه هستند.
اسم دارای «ال» :در زبان عربی به «ال» حرف تعریف گفته می شود ،یعنی حرفی که اسم را معرفه میکند ،پس

هر اسمی که «ال» داشته باشد معرفه است .مثل :العلم ،املعلم  ،السحاب
اسم موصول :کلماتی هستند که دو جمله را به هم متصل می کنند .در زبان عربی موصول بر دو نوع است:
عام(مشترک)

َم ْن
ما
مذکر

مفرد :ألّذی
مثنی :أللذان  ،ألل َذیْن

خاص(غیرمشترک)

جمع :ألّذین
مونث

مفرد :ألّتی
مثنی :ألْلتان  ،أللتَین
جمع :ألّالتی ،أللواتی

نکته :1جمله يا شبهجملهاي است که پس از اسم موصول ميآيد و معناي آن را کامل ميکند و محيل
هو الّذي أرسل رسوله بالهدي
از اعراب ندارد ،صله موصول نامیده میشود.
نکته :2در جملهي صله ،بايد ضمیری وجود داشته باشد که از نظر جنس و تعداد با موصول پيش از آن
مطابقت کند؛ به اين ضمري« ،عائد صله» ميگويند .اگر اين ضمري در صله وجود نداشته باشد ميگوييم
عائد صله ،محذوف است و اگر وجود داشته باشد ميگوييم عائد صله مذکور است.
عّي عائد الصلة محذوفاً:
ِ
 )1نحفظ کثريا ً من األحاديت النبويّة الّتي ترشدنا إيل الرصاط املستقيم!
کل ما هو يخلق يف الساموات و األرض!
ُُ )2ييت الله ّ
کل االوقات!
نحب مساعدة اآلخرين يف ّ
 )3نحن من ّ
حق الجهاد!
 )4هو الّذي جاهد يف الحياة ّ
نحب) و در گزینه 4
در گزینه  1ضمیر (هی) مسترت در (ترشدنا) ،در گزینه  3ضمیر(نحن) مسترت در ( ّ
ضمیر (هو) مسترت در (جاهد) عائد صله است در حالیکه در گزینه  2عائد صله محذوف است.
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تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

معرفه به اضافه :معرفه به اضافه به این معنا است که اگر مضاف الیه یک اسم معرفه باشد مضاف نیز معرفه
میشود .به این قسم از معرفه «مضاف به دیگر معارف» هم گفته میشود .به مثال ها جواب کنید.

ذَ َه َب ُم َعلِ ُمنا
َذ َه َب ُم َع ِل ٌم
ک معلّ ُم املدرسة تحت الشجرة
َصدی ُق َ
نکته :1پس در ترکیبهای اضافی (مضاف  +مضاف الیه) همیشه یا دو اسم معرفه داریم یا دو اسم نکره.
نکته :2در صورتی که در ترکیب تتابع اضافات داشته باشیم ،یعنی چند مضافالیه پشت سرهم داشته باشیم در
صورتی که آخرین مضافالیه معرفه باشد تمام آنها معرف میشوند .به مثال توجه کنید:

تحت جدار بیت جار
قدح لنب َ
َوضَ ُ
عت ُ

تحت جدار بیت الجار
قدح اللنب َ
َوضَ ُ
عت ُ

نکته :3می دانیم که صفت از  4حیث با موصوف خود مطابقت دارد و از آن تبعیت می کند که یکی از آنها
معرفه یا نکره بودن است .پس :موصوف معرفه  +صفت معرفه  /موصوف نکره  +صفت نکره

َرأَ ْیتُُتِلْ ِمیذاُُن َِظیفاُُُُُُُُ َرأَ ْیتُُالتلمی َُذُالنظیف ُ
اسم منصرف و غیرمنصرف
اسامی از جهت منصرف یا غیرمنصرف بودن در زبان عربی به دو دسته تقسیم میشوند .اسامی غیرمنصرف به آن
دسته از اسامی گفته میشود که هیچگاه تنوین نمیگیرند .همچنین اسامی غیرمنصرف(ممنوع من الصرف) اصوال
در حالت مجروری کسره نمی گیرند بلکه این اسامی در حالت مجروری نیز فتحه می گیرند ،درحالیکه اسامی
منصرف تنوین می گیرند و در حالت مجروری نیز مجرور به کسره هستند .به مثال های زیر توجه کنید:
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یوسف
رایْ ُت َ

یوسف
سلّ ْم ُت علی َ

رایْ ُت تلمیذا ً

سلّ ْم ُت علی تلمی ٍذ

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

اسامی غیرمنصرف کدامند؟
 . 1کلیه اسامی علم مونث مثل :مریم
 . 2کلیه اسامی بر وزن أفعل چه اسم تفضیل باشند چه صفت مشبهه مثل :اکبر  ،احمر
 . 3کلیه اسامی علم غیر عرب مثل :روزبه  ،ابراهیم
 . 4کلیه اسامی شهرها و کشورها مثل :طهران ،ایران ،بعلبک
 . 5کلیه اسامی جمع مکسر بر وزن مفاعل و مفاعیل مثل :مساجد  ،مضامین
 . 6کلیه اسامی که (اء) زائده دارند مثل :خضراء  ،شعراء
 . 7کلیه اسامی که وزن فعلی دارند :احمد ،یزید ،تغلب ،دُئِل(نام قبیله)
 . 8اسامی شریف پیامبران غیرمنصرف هستند جز  7نام :محمد(ص) ،صالح ،شعیب ،شیث ،هود ،لوط ،نوح
 . 9هر صفتی که مذکر آن بر وزن «فعالن» و مؤنث آن بر وزن «فَعلی» باشد مثل :یقظان ،کسالن
 . 10اسامی خاص منتهی به «ان» و «ون» مثل :سلمان ،قحطان ،هارون ،قارون
 . 11اسامی مونث لفظی هم غیر منصرف هستند مثل حمزة ،زکریاء  ،موسی
نکته :1اصوال اسامی علم غیر عرب غیرمنصرفند و از آنجا که نام اکثر پیامبران غیرعرب است اسامی پیامبران غیر
منصرف است غیر از آن از دسته از اسامی پیامبران که عربی بوده مثل محمد(ص) و اسامی علم غیرعرب
ساکنالوسط مثل نوح و هود
نکته :2جمع های مکسر در صورتی که سومین حرفشان «الف» و بعد از «الف» دو یا سه حرف دیگر داشته باشند
اصوال غیرمنصرفند مثل :اکابر ،دفاتر ،احادیث
نکته :3کلماتی که الف ممدوده (اء) دارند در صورتی غیرمنصرفند که الف ممدوده زائد باشد و جزء سه حرف
اصلی نباشد ،برای مثال خضراء و عاشوراء غیرمنصرفند و دواء و ماء منصرف.
نکته :4مصادری که به (اء) ختم میشوند منصرفند مثل :انتهاء ،امضاء ،اکتفاء و...
نکته :5گفتیم که اسامی غیرمنصرف اصوال در حالت مجروری کسره نمی گیرند ،این اسامی در دو حالت می توانند
کسره جر بگیرند:
اول) در صورتی که «ال» داشته باشند مثل

يف املساجد

دوم) در صورتی که بعد از آنها مضافالیه بیاید مثل

يف مساجد املدینة

نکته :6منصرف و غیرمنصرف بودن خاص اسامی معرب است و اسامی مبنی چنین تقسیم بندی ندارند.
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تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

جامد و مشتق
زبان عربی برخالف زبان فارسی یک زبان اشتقاقی است به این معنا که کلمات در زبان عربی از یک ریشه مشتق
میشوند و معانی مختلفی می گیرند .بر این اساس اسم در زبان عرب به دو قسم تقسیم می شود:
جامد

مصدری :یعنی اسم جامدی میتوان از آن مشتق ساخت .مثل علم ،فعل
غیرمصدری :اسم جامدی که نمیتوان از آن کلمه دیگری ساخت مثل قلم ،دار

مشتق اسم فاعل:در مجرد بر وزن فاعل /درمزید «م» مضموم اضافه کرده عین الفعل را کسره میدهیم
اسم مفعول :در مجرد بر وزن مفعول /درمزید «م» مضموم اضافه کرده عین الفعل را فتحه میدهیم
صفت مشبهه :فَعول ،فَعیل ،فَعل ،فَعَل ،فَعِل ،فَعیِل ،فَعالن ،أفعل ،فعالء
اسم تفضیل :مذکر بر وزن أفعل  /مونث بر وزن فُعلی
صیغه مبالغه :فعّال ،فعّالة ،فِعّیل ،فُعُّول ،فَعِل ،فَعیل ،فَعول ،فَیعول
اسم زم ان و مکان :در مجرد بر وزن مَفعَل ،مَفعِل ،مفعلة /مزید درست مانند اسم مفعول
اسم آالت و ابراز :مِفعَل ،مِفعَلَة ،مِفعال
اسم فاعل

در ثالثی مجرد بر وزن فاعل می آید مثل :کاتب  ،زاهد  ،حامل
در ثالثی مزید اسم فاعل را از مضارع به ترتیب زیر میسازیم.
حرف مضارعه را حذف کرده و به جای آن «م» مضموم قرار میدهیم ،سپس حرف ماقبل آخر را کسره می
دهیم.

یَکْتَش ُف ُ :مکْتَش ْف

یُ َعلِ ُم ُ :م َعل ِْم

نکته :1هنگام ساخت اسم فاعل در ثالثی مجرد اگر حرف دوم «ی» یا «و» باشد به همزه تبدیل میشود.

قَ َو َم  :قائم

غَی َب  :غائب

نکته :2در مورد اسم فاعل از افعال اجوف توجه شود که به جای کسره (ی) می گیرند.

ُمجیب ُ ،مرید ُ ،مطیع
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تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

اسم مفعول
در ثالثی مجرد بر وزن مفعول می آید مثل:

مقتول ،مکتوب  ،محمول

در ثالثی مزید اسم مفعول را از مضارع به ترتیب زیر میسازیم.
حرف مضارعه را حذف کرده و به جای آن «م» مضموم قرار میدهیم ،سپس حرف ماقبل آخر را فتحه می دهیم.

یُ َعلِ ُم ُ :م َعلَّ ْم

یَکْ َتش ُف ُ :مکْ َتشَ ْف

نکته :1در مورد اسم مفعول از افعال اجوف توجه شود که به جای کسره (الف) می گیرند.

ُمجاب ُ ،مراد ُ ،مطاع
نکته ُ:2اصوال هر اسمی که با مُ شروع شود دو ویژگی دارد )1 :مشتق است  )2از ثالثی مزید گرفته شده است.
صفت مشبهه
صفت مشبهه در زبان عربی اوزان زیادی دارد که مهمترین آنها را در باال ذکر کردیم .صفت مشبهه در عربی
معموال معادل صفت ساده در فارسی است .به مثال های زیر توجه کنید.

فَ َعل َ :ح َسن

فَعول  :قَطور

فَعیل ََ :شیف

فَعل َ :س ْهل

فَعل َ :خشن

فَعیل َ :ج ِید

فَعالن  :غَضبان

نکته :1هر صفتی که بر ثبات و دوام داللت کند صفت مشبهه است ،اگر چنین صفت هایی بر وزن فاعل و مفعول
هم باشند ،در کنار اینکه اسم فاعل یا مفعول هستند صفت مشبهه نیز هستند .مثل عاقل ،طاهر ،متعبّد
نکته :2صفت مشبهه اگر بر رنگ یا عیب داللت کند بر اوزان زیر می آید:

أصم
برای مذکر :أفعل :أحمر ،أبیض ،أزرق ،أسود ،أبکمّ ،
صامء
برای مونث :فعالء :حمراء ،بیضاء ،زرقاء ،سوداء  ،بکامءّ ،
نکته :3بعضی اوزان صفت مشبهه با صیغه مبالغه مشترک است ،برای تشخیص اگر کلمه را بر وزن فاعل درنظر
بگیریم و دارای معنا باشد صفت مشبهه و در صورتی که بی معنا باشد صیغه مبالغه است.
صبور :صابر  :صفت مشبهه
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تلفن تماس09358846121 :

کریم  :کارم  :صیغه مبالغه

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

اسم تفضیل
معادل صفت تفضیلی فارسی است که بر برتری کلمه و صفتی بر دیگری داللت دارد .صفت تفضیلی در فارسی با
«تر» و «ترین» شناخته میشود .اسم تفضیل در عربی دو وزن دارد:

برای مذکر  :أفْ َع ْل  :أکرب  ،اصغر  ،أعظم
برای مونث :فُ ْعلی :کربی  ،صغری  ،عظمی
نکته :اسم بر وزن افعل اگر بر رنگ یا عیب داللت کند صفت مشبهه و اگر بر غیر آن داللت کند اسم تفضیل
است.
صیغه مبالغه
صفتی است که بر بسیارکننده کار یا بسیار دارنده حالت یا صفتی داللت دارد .برخی اوزان آن عبارتند از:

فَ ّعال َ :رزّاق

ف ّعالة  :عالمة

فُ ُّعول  :ق ّدوس

ف ّعیل  :ص ّدیق

فَیعول :قیّوم

اوزان مشترک میان صفت مشبهه و صیغه مبالغه:

فعل  :فَهم

فَعیل َ :علیم

فَعول  :صبور

نکته ( :ة ) در ف ّعالة نشان مونث بودن نیست بلکه در وزن خود کلمه است بنابراین صفت هایی مثل عالمة یا
فهامة هم برای مذکر و هم برای مونث به کار میروند.
اسم زمان و مکان
برای ساخت اسم زمان و مکان از ثالثی مجرد سه وزن زیر وجود دارد:

َمف َعل  :معبد  ،منظر

َمفعل  :مرشق  ،مغرب

مفعلة :مدرسة  ،محفظة

در ثالثی مزید دقیقا مثل اسم مفعول عمل می کنیم یعنی ( ُمکْ َتشَ فُ ،م ْس َت ْخ َرجُ ،م ْن َتهی ) هم اسم مفعول ،
هم اسم مکان و هم اسم زمان است.
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بهزاد قشالقیان

نکته :1کلماتی مثل ( َمطارَ ،مدارَ ،مزار ،مقام) اسم مکان به شمار میروند .این کلمات در واقع بر وزن مفعَل
هستند که عینالفعل آنها قلب به الف شدهاست ،همچنین است کلماتی مثل ( َم ْر َعی َ ،مبنَی َ ،مأوی َ ،منفَی) که
حرف عله آنها به (ی) تبدیل شدهاست.
نکته :2جمع اسم زمان و مکان معموال بر وزن مفاعل است .مساجد ،مناظر ،مواضع ،مبانی
اسم آالت و ابزار
اسمی که بر وسایل کار و ابزار و آالت داللت دارد .این نوع مشتق سه وزن دارد:

مف َعل :م ْق َبض

مف َعلَة  :مطْ َرقَة

مفعال :مقراض

نکته :1مصادر چه مجرد چه مزید ،همگی جامدند.
نکته :2برای تشخیص جامد یا مشتق بوده کلمه مالک مفرد کلمه است بنابراین صخور جمع صخره و جامد
است و مرسلین جمع مرسل اسم مفعول است.
نکته :3توجه کنیم کلمات بر وزن ( فُ ُعول) جامد هستند و آنها را با کلمات بر وزن ( فَ ُعول) اشتباه نگیریم.

فُ ُعول  :صدور

فَ ُعول َ :صدوق

نکته :4دو کلمه «خیر» و «شر» اگر به معنای «بهتر،بهترین» و «بدتر،بدترین» باشند اسم تفضیل و مشتق
محسوب میشوند و اگر به معنای «خوبی» و «بدی» باشند جامدند.

خی ُر الناس َم ْن یَنْف َُع الناس  :اسم تفضیل

ه َو یُح ُّب الخیر :جامد

نکته  :5کلمات بر وزن ( فَ ْعل ) حسب معنی گاهی مشتق و گاهی جامدند.

بَ ْحر  ،قَتْل  :جامد
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شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

مُعرب و مَبنی
قبال گفته شد که کلمه در زبان عربی بر سه قسم است:

 )1فعل

 )2اسم

 )3حرف

تمام کلمات در زبان عربی به معرب و مبنی تقسیم می شوند.
اگر حرکت حرف آخر کلمه در نقشهای متفاوتی که میپذیرند ،تغییر کند ،به آنها «معرب» و اگر تغییر نکند،
به آنها «مبنی» میگویند.

الذی :مبنی

معلّم :معرب
اقسام اعراب:

 )1مرفوع

 )2منصوب

 )3مجرور

 )4مجزوم

اقسام بناء:

 )1رفع

 )2نصب

 )3جر

 )4جزم

معرب و مبنی در فعل
اصوال افعال مبنی هستند به جز فعل مضارع که در تمام صیغه ها غیر از دو صیغه جمع مونث ( 6و  )12معرب
است .افعال ماضی ،امر مخاطب و دو صیغه جمع مونث در مضارع مبنی هستند.
نکته :فعل مضارعی که نون تاکید بگیرید مبنی است.

اسم معرب و مبنی
اسامی مبنی به قرار زیر هستند:
 )1ضمایر
ضمایر در تمام انواع خود و در تمام صیغه های مبنی هستند و بنای آنها مطابق حرکت حرف آخر آنهاست.
 )2اسامی اشاره
اسامی اشاره مفرد (برای دور و نزدیک) ،جمع(برای دور و نزدیک) و اشاره خاص مکان( هنا و هناک) مبنی بوده و
تنها اسامی اشاره مثنی معرب است.

هذا :مبنی بر سکون

اول ئک :مبنی بر فتح

هنا :مبنی بر سکون

هذان :معرب

 )3اسامی موصول
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صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

اسامی موصول عام و خاص به جز موصول خاص مثنی مبنی هستند .موصول خاص مثنی معرب است.

الّذین :مبنی بر فتح

اللذّین :معرب

الّذی :مبنی بر سکون

 )4اسامی استفهام
اسامی استفهام همگی مبنی هستند .بناء آنها مطابق حرکت حرف آخر آنها تعیین می شود.
 )5اسامی شرط
اسما شرط عبارتند از «من» و «ما» که هر دو مبنی بر سکون هستند .توجه شود که «إن» حرف شرط است.
 )6بعضی ظروف
بعضی ظروف مثل «إذا»« ،أمس»« ،اآلن»« ،لمّا» (اگر سر ماضی بیاید) و  ...مبنی هستند.

حروف
حروف همگی مبنی هستند و نوع بناء آنها براساس حرکت حرف آهر تعیین می شود.
نکته :1اسامی و حروف مبنی که به «الف» یا «ی» ختم می شوند ،مبنی بر سکون هستند
نکته :2کلمات مبنی جامد و مشتق ندارند.
نکته : 3اسامی مبنی خود بر دو نوعند ،اسامی مبنی که به خودی خود مبنی اند و اسامی معربی که در شرایط
خاصی مبنی محسوب می شوند .این اسامی بر دسته اند:
 )1اسم ال نفی جنس

 )3منادای نکره مقصوده

 )2منادای علم

نکات
نکته : 1اعداد مرکب (یازده تا نوزده) همگی مبنی بر فتح هستند .هر دو جزء اعداد مرکب مبنی برفتح هستند به
جز قسمت اول عدد دوازه که معرب است و مثل اسم مثنی اعراب می گیرد.

عرش
إثنا َ

عرش
إثنی َ

إثنتی عرش َة

إثنتا عرش َة

نکته : 2افعال مضارع در صورت گرفتن نون تاکید مبنی می شوند .نون تاکید بر دو نوع است :مشدده و مخففه
نون تاکید به انتهای فعل مضارع و امر اضافه می شود و به فعل معنای تاکیدی می بخشد.
التحسب  :گمان مبر
ْ
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التکتب :ننویس
ْ

نب :مطلقا ننویس
ال تکت ْ

شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

انواع اعراب
اصلی (با حرکت)

ظاهری

فرعی

با حروف

اعراب

اسما خمسه
جمع مذکر سالم
اسامی مثنی

با حرکت

جمع مونث سالم
اسامی غیرمنصرف

اسم منقوص

تقدیری

اسم مقصور
اسم مضاف به یاء متکلم
محلی

کلمات مبنی
جمله
شبه جمله

اعراب ظاهری
اعراب ظاهری آن نوع از اعراب است که عالمت آن را می توانیم در جمله مشاهده کنیم .اعراب ظاهری خود به
دو نوع اصلی و فرعی تقسیم می شود.
اعراب اصلی :عالمت های آن (_َ_ً__ٍ_ُ_ٌ ) به ترتیب در حالت نصب و جر و رفع است .اعراب در حالت کلی در
صورتی که جزیی از موارد بعدی نباشد با همین حرکات است.
اعراب فرعی :گاهی اعراب یک کلمه با حروف نشان داده می شود و یا گاهی یک حرکت به جای حرکت دیگر به
کار گرفته می شود .در این حالت اعراب فرعی است.
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صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

اعراب فرعی با حرف
اسم مثنی :اسماء مثنی دارای دو عالمت (انِ) و (ینِ) است .این کلمات در حالت رفع با (ان) مرفوع و در حالت
نصب و جر با (ین) منصوب و مجرور می شوند .در این حالت (الف) و (یاء) عالمت اعراب هستند.

جاء الرجالن

ایت الرجلَیْن
ر ُ

ّمت علی الرجلَیْن
سل ُ

جمع مذکر سالم :اسماء جمع مذکر سالم دارای دو عالمت (ون) و (ین) است .این کلمات در حالت رفع با (ون)
مرفوع و در حالت نصب و جر با (ین) منصوب و مجرور می شوند .در این حالت (واو) و (یاء) عالمت اعراب هستند.

جاء املسلمون

رایت املسلمین
ُ

ّمت علی املسلمین
سل ُ

اسماء خمسه ( :أب  ،أخ  ،ذو  ،فم  ،حم ) به اسماء خمسه معروفند .این اسما با داشتن شرایطی به جای اعراب
اصلی اعراب فرعی با حروف می گیرند .این اسماء با (واو) مرفوع ،با (الف) منصوب و با (یاء) مجرور می شوند.
اسماء خمسه ممکن است به  5صورت زیر در جمله بکار رود:
)1

به صورت غیرمضاف :در این حالت عالمت اصلی دارد .ذهب األبُ

)2

مضاف به غیر (یاء) متکلم :در این حالت اعراب آنها فرعی با حروف است .ذهب ابوک

)3

مثنی :اعراب آنها مثل اسماء مثنی است .أخوان  ،أخوینِ  ،أبوان  ،ابوینِ

)4

جمع مکسر :در این حالت این اسماء اعراب اصلی دارند .إخوانُ  ،إخوةٌ  ،آباءِ

)5

مضاف به (یاء) متکلم :در این حالت اعراب تقدیری دارند .ذهب أبی و رایتُ أخی
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جاء أبوک

رایت أباک
ُ

ّمت علی ابیک
سل ُ

ٍ
ذومال
جاء

ٍ
ذومال
رایت
ُ

ٍ
ذومال
ّمت علی
سل ُ
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بهزاد قشالقیان

اعراب فرعی با حرکت
قبال گفتیم که اسم منصرف آن است که تنوین و حرکات اعرابی می پذیرد .در مقابل اسم غیرمنصرف آن است
که تنوین نمی پذیرد و به جای کسره فتحه می گیرد .به عبارت دیگر اسم غیرمنصرف در حالت جر "مجرور به
فتحه" است.

یوسف
ذهب ُ

یوسف
ّمت علی َ
سل ُ

یوسف
رایت َ
ُ

دیگر موردی که اعراب فرعی با حرکت داریم در حالت منصوبی اسم جمع مونث سالم است .میدانیم اسما مونث
با (ات) جمع بسته میشوند ،در این حالت اعراب رفع و جر آنها اصلی است و با ضمه مرفوع و با کسره مجرور می
شوند ،در مقابل این اسما در حالت نصبی به جای فتحه کسره می گیرند .به عبارت دیگر اسم جمع مونث سالم در
حالت نصب "منصوب به کسره" است.

ذهب املعلامتُ

ّمت علی املعلّامت
سل ُ

ایت املعلّامت
ر ُ

اعراب تقدیری
اعراب تقدیری نوعی از اعراب است که عالمت آن را کلمه نمیتوان مشاهده کرد .کلماتی که اعراب تقدیری دارند
عبارتند از:
اسم مقصور :گفتیم اسم مقصور ،اسم مختوم به (الف) ماقبل مفتوح است ،مثل موسی
اسم مقصوراآلخر در تمام حاالت اعرابی خود اعراب تقدیری دارد .به مثال های زیر توجه کنید.

جا َء الفتی

رایت الفتی
ُ

ّمت علی الفتی
سل ُ

اسم مقصور اگر بدون (ال) یا مضاف الیه به کار رود( ،الف) از انتهای آن حذف شده و تنوین فتحه میگیرد.

جاء الفتی
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بهزاد قشالقیان

اسم منقوص :گفتیم اسم منقوص ،اسم مختوم به (ی) ماقبل کسره است ،مثل قاضی
اسم منقوص در حالت رفع و جر دارای اعراب تقدیری و در حالت نصبی دارای اعراب اصلی است.

القايض
رایت
جا َء القايض
ُ
َ

ّمت عيل القايض
سل ُ

اگر اسم منقوص بدون (ال) یا مضاف الیه به کار رود ،در حالت رفع و جر (ی) حذف و به جای آن تنوین کسره
میگیرد.

ذهب القايض

ذهب قايض املدینة

ذهب ٍ
قاض

نکته :اسمایی که به (ی) ماقبل ساکن ختم می شوند مثل رای ،یا به (ی) مشدد مثل علیّ صحیح اآلخر هستند.
اسم مضاف به یاء متکلم :اگر اسمی به یاء متکلم اضافه شود در تمام حاالت اعرابی ،اعراب تقدیری دارد.

جا َء أبی

رایت أبی
ُ

ّمت علی أبی
سل ُ

نکته :اگر اسم مثنی یا جمع مذکر سالم به یاء متکلم مضاف شود ،اعراب آن همچنان فرعی با حروف است.

جا َء املعلّامی

رایت معلّ َمی
ُ

أرفع ید ّی

اعراب محلی :اگر اسامی مبنی ،جمله یا شبه جمله دارای نقش شوند اعراب آنها محلی است ،یعنی در محل
اعراب قرار گرفتهاند.

هو تلمی ٌذ

24

رایت ایاک
ُ
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بهزاد قشالقیان

اعراب فعل مضارع
قبال گفتیم که در زبان عربی کلمه به سه قسم تقسیم می شود:

 )1اسم

 )2فعل

 )3حرف

گفته شد فعل در زبان عربی از نظر زمان به سه دسته تقسیم می شود:
 )1ماضی  :فعلی که بر گذشته داللت دارد
 )2مضارع :فعلی که بر حال و آینده داللت دارد و پایه ساخت افعال امر و نهی و مستقبل و ...است.
 )3مستقبل :فعلی که بر آینده داللت دارد و از مضارع ساخته می شود.
همچنین می دانیم هر کلمه در زبان عربی که اعراب آن تغییر کند معرب نامیده می شود .در میان افعال تنها فعل
مضارع است که امکان تغییر در اعراب آن وجود دارد .بنابراین فعل مضارع می تواند اعراب بگیرد و معرب است.
(به جز مضارع در صیغه های جمع مونث)
اعراب در زبان عربی عبارت است از :مرفوع(مشترک بین اسم و فعل) منصوب(مشترک بین اسم و فعل) مجرور(ویژه
اسم) و مجزوم(ویژه فعل) که هریک نشانه های خاص خود را دارد.
دانستیم که فعل مضارع فعلی است که بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمان حال یا آینده داللت دارد،
اما گاهی ما نیاز داریم که از فعل مضارع م عانی جدیدی اخذ کنیم .برای داشتن معانی جدید از فعل مضارع نیاز
داریم که تغییراتی در این فعل ایجاد کنیم .یکی از این تغییرات تغییر در اعراب فعل مضارع است.
همانطور که باال مختصری ذکر شد فعل مضارع(جز در دو صیغه جمع مونث) تنها فعلی است که معرب بوده و
امکان تغییر در اعراب آن وجود دارد.
فعل مضارع از نظر اعراب به سه دسته تقسیم می شود:

)1

مضارع مرفوع :مضارع در حالت عادی(جز در موارد فوق الذکر) مرفوع است و عالمت رفع آن ( _ُ ) یا
(ن) اعراب است.
مثال:

یَ ْذ َه ُب
ت َ ْذ َهبان
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مضارع مرفوع به ضمه (اعراب اصلی)
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شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)
)2

بهزاد قشالقیان

مضارع منصوب  :فعل مضارعی است که به دلیل داشتن یکی از ادات ناصبه منصوب شده است و عالمت
نصب آن ( _َ ) یا حذف نون اعراب است.

طریقه ساخت مضارع منصوب:
اول :آوردن یکی از ادات ناصبه
دوم :منصوب کردن آخر فعل(تبدیل _ُ به _َ و یا حذف نون اعراب)
مثال:

أنْ یَ ْذ َه َب
أنْ ت َ ْذ َهبا

مضارع منصوب به فتحه (اعراب اصلی)
مضارع منصوب به حذف نون اعراب (اعراب فرعی)
ادات ناصبه که فعل مضارع را منصوب می کنند عبارتند از:

ح ّتی(تا اینکه)
أنْ (اینکه)  ،ل َْن(هرگز)  ،کَی(تا اینکه)  ،إذَنْ (در این صورت)  ،ل(برای اینکه) َ ،
مضارع مرفوع

مضارع منصوب

اعراب

یَنْ َج ُح
ت َ ْن َجحان
یَنْ َج ْح َن
نکته :1اعراب مضارع ممکن است اصلی ،فرعی یا محلی باشد .فعل مضارع در دو صیغه جمع مونث و همچنین
در صورت داشتن (ن) تاکید مبنی بوده و دارای اعراب محلی.
نکته :2ترجمه مضارع منصوب به صورت مضارع التزامی است ،به جز مضارع منصوب با (لن) که در این صورت
ترجمه به صورت مستقبل منفی است.
نکته :3هرگاه پس از جمله ای منفی یا جمله ای طلبی (اعم از امر – نهی و استفهام ) یا بعد از لَیتَ یا لَعَلَّ « فاء»
بیاید و بعد از این «فاء» فعل مضارع بیاید ،آن فعل منصوب خواهد شد ،این حرف «فاء سببیه» نام دارد .در این
صورت بازهم معنی فعل مضارع التزامی میباشد.به مثال های زیر توجه کنید:
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بهزاد قشالقیان

کتاب فاذ َه َب إلی املکتبه
َیس عندی ٍ
بعد از جمله منفی  :ل َ
بعداز فعل امر  :اج َتهد فت ْن َج َح
پس از استفهام َ :هل ت ُکر ُم املعلّم فتَن َج َح فی حیاتک
پس از نهی :ال ت َخ ُرج فاذَ َه َب إلیک
ُنت َم َع ُهم فافو َز فوزا ً عظیام ً
پس از لَیتَ :یا لیتنی ک ُ
پس از لَعَلَّ :لعلّ ُه یساف ُر فیزو َرکَ
 )3مضارع مجزوم :مضارعی است به دلیل داشتن یکی از ادات ناصبه یا به دلیل دیگر مجزوم شده است و
عالمت جزم آن هم ( _ْ ) یا حذف نون اعراب است.
انواع مضارع مجزوم
الف) مضارع به واسطه داشتن ادات جازمه ب) فعل شرط و جواب شرط

ج) جواب طلب

الف) فعل مضارع مجزوم با ادات جازمه:
طریقه ساخت:
اول :آوردن یکی از ادات جازمه
دوم :مجزوم کردن آخر فعل (تبدیل _ُ به _ْ و یا حذف نون اعراب)
مثال:

لَ ْم یَ ْذ َه ْب

مضارع مجزوم به سکون (اعراب اصلی)

لَ ْم ت َ ْذ َهبا

مضارع مجزوم به حذف نون اعراب (اعراب فرعی)

ادات جازمه که فعل را مجزوم می کنند عبارتند از:
لَ ْم  ،ل َّام  ،ال (ناهیه)  ،ل (امر)

27

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)
مضارع مرفوع

بهزاد قشالقیان
اعراب

مضارع مجزوم

یَطْل ُُب
تَطْلُبان
تَطْل ْ َُنب
نکته« :1ل َّام» گاهی به همراه فعل ماضی می آید یا با فعل مضارعی می آید که مجزوم نشده است .در این
صورت «ل َّام» مفعول فیه (ظرف زمان) بوده و به صورت «هنگامی که» ترجمه می شود.
ب :رفت
ذَ َه َ

ب :هنگامی که رفت
ل َّام ذَ َه َ

نکته« :2ل َم» مخفّف کلمه «لامذا» بوده و نباید آن را با لم اشتباه گرفت.
لَ ْم ت َ ْع َم ْل :کار نکرده است

ل َم ت َ ْع َم ُل :چرا کار می کنی؟

نکته :3اگر قبل از «ل» حروف «ف»« ،و»« ،ثم» بیاید «ل» ساکن می شود .فَلْیَتَ َوکَّلْ
نکته  :4اگر فعل مجزوم به حرف ساکنی برسد کسره می گیرد .ل َی ْذ َهب االنسان
نکته :5تا کنون سه نوع «لِ» را شناخته ایم .به تفاوت این سه نوع توجه کنید.
الف« :ل» ناصبه :این «ل» هیچگاه اول جمله نمی آید و در ترجمه «برای اینکه» یا «تا اینکه» ترجمه می شود.
ب« :ل» جازمه(امر بالالم یا امر غایب) :فقط روی صیغه های غایب و متکلم می آید و به آن «ل» طلب هم گفته
ب :باید برود
می شود و در ترجمه آن از لفظ باید استفاده می کنیم .ل َی ْذ َه ْ
ج« :ل» جر :فقط بر سر اسم می آید و اسم بعد از خود را مجرور می کند.
ب) فعل شرط و جواب شرط
به جمله ای گفته می شود که انجام یک فعل به انجام فعل دیگری وابسته است و تا فعل اوّل انجام نشود فعل
دوّم رخ نخواهد داد ،فعل اوّل که باعث پیدایش فعل دوّم می شود ) فعل شرط( نامیده می شود وفعل دوّم که
بازتاب ونتیجه فعل اوّل می باشد «جواب شرط» یا «جزاء شرط» نام دارد باید بدانیم که جمله شرطیّه به کمک
کلماتی ساخته می شود که به آنها «ادات شرط» گفته می شود .ادات شرط عوامل جزم دو فعل هم نامیده می
شود.
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بهزاد قشالقیان

اگر یکی از ادات شرط بر فعل مضارع وارد شود ،فعل شرط و جواب شرط هردو مجزوم می شود.
ادات شرط که دو فعل را مجروم می کنند عبارتند از:
إنْ (اگر) َ ،م ْن(هرکس)  ،ما(هرچه) َ ،مهام(هروقت)  ،أیْ َنام(هرکجا)
مثال:

ما ت َف َعلوا م ْن َخ ْی ٍر یَ ْعلَ ْم ُه اللّه

رس یَنْ َج ْح
إنْ یَ ْد ْ

نکته :1برخی ادات شرط وجود دارد که غیرعاملند ،مثل إذْ  ،إذا  ،لو  ،عنْ َدما و...
نکته :2اگر ادات شرط بر فعل ماضی وارد شوند به صورت مضارع ترجمه شده و اعراب آنها محال مجزوم است.
نکته :3فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود.
نکته :4اگر جواب شرط جمله ی اسمیه یا جمله فعلیه با فعل طلب (امر – نهی) باشد ،در این صورت همراه با
«فاء» ذکر می شود که به آن «فاء جزاء شرط» گفته می شود ،مثل:
مَنْ ساتَرَ عیْبَک فهو عدوّک (جواب شرط جمله ی اسمیه «فهُوَ عدوّکَ » محالً مجزوم)
انْ تدْخُلْ بیتَکَ فسلّمْ علی أهْلّکَ ( .جواب شرط جمله ی فعلیه ی «فسلّمْ» محالً مجزوم)
ج) جواب طلب :می دانیم که به افعال امر و نهی طلب می گویند ،یعنی ما با فعل امر و نهی چیزی را از دیگری
طلب می کنیم .همچنین می دانیم که هر دو فعل امر و نهی از مضارع ساخته می شود و اعراب آن مجزوم است،
اما نوع دیگری از مضارع مجزوم نیز وجود دارد که جواب طلب نامیده می شود ،یعنی بعد از فعل امر و نهی ممکن
است فعل دیگری در جمله داشته باشیم که در واقع جواب به آن فعل امر و یا نهی است ،این فعل را جواب طلب
نامیده و اعراب آن را مجزوم می کنیم .به مثال های زیر توجه کنید.
اُدرسْ تنجحْ

ادعــونی أستجبْ لکم

ال تکذبـــوا یحببـْکم

تمرین:
 . 1در جمالت زیر فعل خواسته شده را قرار دهید.

ماُُ(ُ.................مضارعُللمخاطبُمنُزرع)ُ(ُ.................مضارعُللمخاطبُمنُحصد) ُ
إ ْنُ(ُ................مضارعُللمخاطبینُمنُنرص)ُاللّهُ............کم(مضارعُللغائبُمنُنرص) ُ
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بهزاد قشالقیان

الزم و متعدی
قبال با ساختار جمله فعلیه آشنا شدیم و می دانیم جمله فعلیه جملهای است که با فعل آغاز می شود .چنین

علی
جمله ای قطعا بعد از فعل نیاز به فاعل دارد .گاهی معنای جمله با فاعل تکمیل میشود مثل :ذَ َه َب ٌ
اما گاهی معنای جمله تنها با فاعل تکمیل نمیشود ،بلکه نیاز داریم عالوه بر فاعل مفعول را نیز ذکر کنیم .به مثال
توجه کنید.

علی محمدا ً
َض َب ٌ
ََ

مشاهده می شود که در این جمله با ذکر فاعل به تنهایی معنای جمله کامل نیست ،وقتی می گوییم «علی رفت»
معنا کامل است اما وقتی گفته می شود «علی زد» شنونده با سوال مواجه می شود که علی چه چیز یا چه کس
را زد؟ همانگونه که در فارسی آنچه در جواب چه چیز را؟ و چه کس را؟ میآید مفعول نامیده میشود در عربی
نیز مفعول وجود دارد.
سوال مهم اینکه در چه مواردی مفعول نیاز داریم؟ اصوال در زیان عربی افعال از جهت نیاز یا عدم نیاز به مفعول
به دو دسته تقسیم می شوند.

 )1الزم(در فارسی ناگذر)

 )2متعدی(در فارسی گذرا)

با تقسیم بندی افعال از جهت نیاز یا عدم نیاز به مفعول آشنا شوید:

الزم :افعالی که معنای آنها با فاعل تکمیل می شود و نیازی به مفعول ندارند .ذَ َه َب َ ،جل ََس
متعدی :افعالی که نیاز به مفعول دارند

َرص
متعدی بنفسه :کَ َت َب  ،أک ََل  ،ن َ َ
متعدی به یکی از بابهای افعال و تفعیل :أجل ََس ُه ( او را نشاند )

يذهب مح ّم ٌد به
متعدی شدن فعل الزم به کمک حرف جر:
ُ
نکته :1در فارسی وقتی در مورد مفعول حرف میزنیم فورا نشانه «را» به ذهنمان می آید و دو پرسش «چه کسی
را؟» و «چه چیزی را؟» ،هنگام ترجمه فارسی این فرمول تا حدودی صادق است .به دو مثال زیر توجه کنید:
ب حمي ٌد املا َء  :حمید آب را نوشید.
ََش َ
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بهزاد قشالقیان

اما گاهی پیش می آید که مفعول عربی را با نشانه مفعولی فارسی(را) ترجمه نمیکنیم بلکه مفعول را به صورت
متمم و حرف اضافه فارسی ترجمه می کنیم .به مثالهای زیر توجه کنید:

بَلَغَ سعي ٌد َ
املنزل

 :سعید به منزل رسید.

يل َه َدفَـ ُه  :علی به هدفـش رسید.
ن ََال ع ٌّ
َب حمي ٌد ُمحمدا ً  :حمید با محمد مکاتبه کرد (درباب مفاعله)
ك ات َ

ابليس النّاس َك
َصا َر َع ُ

 :شیطان با مرد پرهیزگار کشتی گرفت.

َسأَ َل هارو ُن ال َخ َد َم  :هارون از خدمتکاران پرسید.
َسنَستَقـبلُ ُه بحفاو ٍة  :با گرمی از او استقبال خواهیم کرد.
در فارسی این افعال را گذرا به متمم می نامیم.
نکته :2بعضی افعال وجود دارند که دو مفعولی هستند ،یعنی با داشتن یک مفعول به تنهایی معنای آنها کامل
نمی شود .بعضی از این افعال عبارتنداز:
ج َع َل ( قرار داد ) ،كَيس ( پوشاند ) ،أعطي ( عطا کرد ) ،اذاق ( چشاند )
َ
ب ( گمان کرد ) ،وعد ( وعده داد )
اتخذ ( برگزید )َ ،س ّمي ( نامید )َ ،حس َ
در ترجمه این افعال معموال مفعول اول همراه با «را» و مفعول دوم به شکل متمم و حرف اضافه ترجمه می
شود ،اما گاهی نیز مفعول دوم را می توان در پاسخ به سوال «چگونه؟» شناسایی کرد.

قبائل لتعارفوا.
إنّا جعلناكم شعوباً و َ
اذاق الجنو ُد العد َو طع َم الهزُية.
َ
الكافرين أوليا َء
اليتخذ املؤمنونَ
َ

ك ََسيت الفق َري ثوباً.
أنّا أعطيناك الكوث َر.
َرأي ُت ُه عالامً

َو َج َد التاج ُر البح َر هائ َجاً
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بهزاد قشالقیان

نکته :3فعل در بابهای تَفاعُل و إنفعال الزم هستند .فعل بابهای افعال و تفعیل و مفاعله غالباً متعدی هستند.
افعال ناقصه ( کانَ  ،صَارَ  ،لیسَ  ،أَصبَحَ  ،مادامَ  ).....نه الزم هستند و نه متعدی.
نکته :4فعل های بر وزن فَ ُع َل الزم هستند .مانند:
َرص(کوتاه شد) کَثُرَ (زیاد شد)
َح ُس َن (نیکو شد) ک ُ ََرب (بزرگ شد) َص ُغ َر ( کوچک شد) شَ ُج َع (شجاع شد) ق ُ َ
نکته :5افعالی که بر معانی زیر داللت دارند الزم هستند:
برهیأت و شکل داللت کند  ،مانند:

َرص « کوتاه شد »
ط ََال «بلند شد»  ،ق ُ َ

بر عیب یا زینت داللت کند ،مانند:

َعو َر« کور شد»  ،غَي َد «نازک بدن شد »

بر رنگ داللت کند ،مانند:

زَر َق« کبود رنگ شد »

بر نظافت یا پلیدی داللت کند ،مانند:

طَ ُه َر« پاک شد»  ،قَ ُذ َر « پلید شد »

غ« خالی شد»  ،شَ بُ َع « سیر شد »
بر خالی یا پر بودن داللت کند  ،مانند  :فَ َر َ
ب « خشمگین شد»
برعوارض طبیعی داللت کند  ،مانندَ :مر َض «مریض شد»  ،غَض َ

معلوم و مجهول
اصوال در زبان عربی فعل را به فاعل نسبت می دهیم ،یعنی به عبارت ساده تر فاعل معلوم و مشخص بوده و
می دانیم چه کسی کار را انجام داده است .اما گاهی هم اتفاق می افتد که فعل به مفعول نسبت داده میشود ،به
عبارت دیگر فاعل معلوم و مشخص نیست ،به افعالی که فاعل آنها مشخص است «فعل معلوم» و به افعالی که فاعل
آنها مشخص نیست «فعل مجهول» می گوییم .به مثال زیر توجه کنید.

الکتاب
أ َخ َذ التلمی ُذ
َ

الکتاب
ا ُخ َذ
ُ

در جمله اول فاعل مشخص است و می دانیم دانش آموز کتاب را گرفته است (یا برده است) ،اما در جمله دوم
معلوم نیست چه کسی کتاب را گرفته فقط می دانیم که کتاب گرفته شده است (یا برده شده است) ،به عبارت
دیگر فعل به مفعول نسبت داده شده است.
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بهزاد قشالقیان

طریقه مجهول کردن فعل معلوم:
ماضی

ثالثی مجرد :فعلی که بر وزن (فَعَلَ) داریم را بر وزن (فُعِلَ) می نویسیم .کُت َب  ،کُتبا  ،کُتبوا ...
ثالثی مزید :حرف قبل از الم الفعل را (  ) ِ-می دهیم و تمامی حرکات قبل از آن را به (  ) ُ-تغییر
می دهیم.

ْإس َت ْخ َد َم  :ا ُْس ُت ْخد َم

مضارع  :در مضارع حرف مضارعه را (  ) ُ-و عین الفعل را (  ) َ-می دهیم.

یَ ْس َت ْخد ُم  :یُ ْس َت ْخ َد ُم

یَکْ ُت ُب  :یُکْ َت ُب

نکته : 1در فعل های ماضی اجوف و ناقص هنگام مجهول کردن ،جدای از تغییر حرکت ،حرف عله تبدیل به (ی)
می شود.

قیل
قال َ :

بیع
با َع َ :

َد َعی ُ :دع َی

نَ َهی  :نُه َی

نکته : 2در فعل های مضارع مثال واوی ،هنگام مجهول کردن حرف عله حذف شده را باز می گردانیم.

یَع ُد  :یو َع ُد

یَق ُف  :یوق َُف

نکته : 3در فعل های مضارع اجوف و ناقص هنگام مجهول کردن ،حرف عله به الف تبدیل شده و حرف مضارعه
نیز (  ) ُ-می گیرد.

یَ ْد ُعو  :یُ ْدعی

ُول  :یُ ُ
یَق ُ
قال

طیع  :یَ ْس َتطا ُع
یَ ْسقی  :یَ ْسقَی یَ ْس َت ُ

نکته : 4هنگام مجهول کردن افعال با حرکت آخر فعل هیچ کاری نداریم و تغییری نمیدهیم.

در مورد مجهول کردن جمله و نایب فاعل در بخش نحو ،قسمت مرفوعات کامل بحث خواهیم کرد.

السامويَّ ُة
أُنْزل َْت َعلَينا ال ِن َع ُم ّ
السامويَّ َة
أَنْ َز َل الل ُه َعلَينا ال ِن َع َم ّ
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صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

فعل معتل(1مثال و اجوف)
گفتیم کلمه در زبان عربی به سه دسته اسم و فعل و حرف تقسیم می شود و تقسیم فعل از نظر زمان را شناختیم.
حال باید بدانیم که فعل در زبان عربی به لحاظ ساختار هم به اقسامی تقسیم می شود.
تقسیم فعل از نظر ساختار
صحیح

سالم  :ذَ َه َب  ،کَ َت َب

مالک تشخیص فعل از نظر ساختار سه
حرف اصلی (صیغه اول ماضی مجرد) است

مهموز  :أ َخ َذ َ ،س َأل  ،قَ َرأ
مضاعف َ :م َّد
مثال (معتل الفاء)َ :و َج َد َ ،و َه َب  ،یَق ََن
معتل

فعل معتل آن است که در سه حرف اصلی
خود دارای حرف عله باشد.

اجوف (معتل العین) :قَ َو َل  ،بَ َی َع  ،زار
ناقص (معتل الالم)َ :ه َد َی َ ،رض َی َ ،د َع َو

حروف عله عبارتند از« :و»«،الف»«،ی»

قواعد عمومی اعالل
چون افعال معتل در سه حرف اصلی خود دارای حرف عله هستند نمی توانند مثل افعال سالم ساخته و صرف
شوند ،بنابراین برای ساخت و صرف این افعال باید تغییراتی در آن به وجود آوریم .به این تغییرات «اعالل» گفته
می شود .اعالل در فعل معتل بر سه نوع است:
اعالل به حذف

معموال هنگان التقاء ساکنین حرف عله حذف می شود

اعالل به قلب حرف عله حرکت دار اگر ماقبلش فتحه دار باشد تبدیل به الف می شود
حرف عله ساکن اگر ماقبلش ضمه دار باشد تبدیل به واو می شود
اعالل به اسکان

چون ضمه برای «واو» و «ی» سنگین است هرکجا طبق وزن این حروف ضمه بگیرند
تبدیل به ساکن می شود.
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قَ َو َل

یَ ُ
قول(مضارع)

قَ َو َل

َ
قال(قلب به الف)
قَ َو َم

بهزاد قشالقیان
ق ْو ْل(امر)

یُیق ُظ

یَ ْق ُو ُم(یَ ْف ُع ُل)

ق ُْل(اعالل به حذف)

یوقظُ

(قلب به واو)

یَ ُق ْو ُم (اعالل به اسکان)

هرکجا حرف عله در فعل الف باشد حتما اعالل قلب اتفاق افتاده است.

فعل مثال
فعل مثال فعلی است که اولین حرف اصلی آن یکی از حروف عله باشد .فعل مثال به حسب اینکه دارای حرف
عله «واو» یا «یاء» باشد به دو دسته تقسیم می شود.

مثال یایی :قاعده خاصی ندارد و مثل افعال صحیح سالم ساخته و صرف می شود .یَ َق َن ،یَقَنا  /...یَ ْی َق ُن ،یَ ْیقَنان
مثال واوی

ماضی آن قاعده خاصی ندارد و مثل افعال صحیح و سالم صرف می شودَ .و َج َبَ ،و َجباَ ،و َجبوا ...
مضارع معلوم ثالثی مجرد :اعالل به حذف(حذف حرف عله) َو َص َل :یَص ُل
هر فعلی که از مضارع ساخته می شود هم تابع همین قاعده است(.امر ،نهی ،مضارع مجزوم و)...
این قاعده در مورد مجهول مضارع صدق نمی کند و حرف عله حذف نمی شود.
َو َع َد :یَع ُد(معلوم) :یو َع ُد(مجهول)

ج ُد(مجهول)
َو َج َد :یَج ُد(معلوم) :یو َ

وزن مضارع مثال یَفْع ُل است جز در چند مورد استثنایی که یَ ْف َع ُل است مثل ( َوضَ َعَ ،و َه َبَ ،وق ََعَ ،و َد َع)
تمرین :افعال زیر را در صیغه های خواسته شده بنویسید.

َو َج َد

مضارع للغائب معلوم

مضارع للغائب مجهول

َو َج َد

مضارع للمخاطب معلوم

امر للمخاطب

س
یَ َ َ

ماضی للغائبات

مضارع للمخاطبة

َو َج َب
َوضً ًع

ماضی للمتکلم الوحده

مضارع للمتکلم املع الغیر

مضارع للمخاطبة

امر للمخاطبة
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صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

فعل اجوف
اجوف در لغت به معنای تو خالی است .فعل اجوف فعلی است که دومین حرف اصلی آن عله باشد.
قواعد اعالل در فعل اجوف به شکل زیر است و در این فعل «واوی» یا «یایی» بودن تفاوتی ندارد

اجوف ماضی

 5صیغه اول اعالل قلب :تبدیل حرف عله به الفَ .
قال ،قاال ،قالوا ،قال َْت ،قالَتا
ُلت......قُل ُْت ،قُلْنا
صیغه های  6تا  14اعالل به حذف :حذف حرف عله .قُل َْن ،ق َ

اجوف مضارع

أقول ،ن ُ
در تمام صیغه ها به جز  6و  12اعالل اسکان :یقول ،یقوالن ،یقولون ُ ....
َقول
در صیغه های  6و ( 12جمع مونث) اعالل به حذف داریم :یَ ُقلْ َن ،ت َ ُقل َْن

امر حاضر و مضارع مجزوم :در صیغه هایی که اخرش ضمیر نیست( )1 ،4 ،7 ،13 ،14حرف عله حذف می شود.
در جمع مونث هم که قبال حرف عله اش حذف شده است.

ق ُْل ،قوال ،قولوا ،قولی ،قوال ،قُل َْن
حرکت حرف اول در صیغه های  6تا  14ماضی به این شکل تعیین می شود:

اگر عین الفعل در مضارع «واو» باشد ضمه می گیرد .قُل َْن ،قُل َْت
اگر عین الفعل در مضارع «الف» باشد کسره می گیرد .ب ْع َن ،ب ْع َت
ماضی در صیغه للغائبات و امر در صیغه للمخاطبات دقیقا مثل هم هستند و فرق آنها فقط

در جمله معلوم می شود .مثل قُ ْل َن
اما اگر عین الفعل در مضارع«الف» باشد این دو صیغه مثل هم نمی شوند .زیرا همانطور که گفتیم در این صورت
حرکت حرف اول در ماضی کسره می شود در حالیکه حرکت حرف اول در امر فتحه است .به دو مثال زیر توجه
کنید:
ن (امر للمخاطبات)
مثل فعل «نا َم» ِ :نْ َن (للغائبات) ِ ،نَ ْ َ
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بهزاد قشالقیان

تمرین :افعال زیر را در صیغه های خواسته شده بنویسید.

قَ َو َل

ماضی للغائبات

مضارع للمخاطبات

نا َم

ماضی للغائبات

مضارع للمخاطبات

با َع

ماضی للغائبات

مضارع للمخاطبات

تاب
َ
نال

مضارع للمتکلم الوحده

مضارع للمخاطب

مضارع للمخاطبة

امر للمخاطبین

فعل معتل(2ناقص ثالثی مجرد و مزید)
در جلسه گذشته با فعل مثال و اجوف آشنا شدیم و نحوه ساخت و صرف آنها را یادگرفتیم .در این جلسه قواعد
فعل ناقص را با هم مرور می کنیم .فعل ناقص فعلی است که سومین حرف اصلی آن عله باشد .اعالل افعال ناقص
به شکل زیر است:

صیغه ( )1اعالل به قلب

ماضی ناقص اگر عین الفعل فتحه داشته باشد حرف عله در صیغه های( )3 ،4 ،5حذف می شود
اگر عین الفعل کسره داشته باشد حرف عله تنها در صیغه ( )3حذف می شود
مضارع ناقص :حرف عله همیشه در صیغه های ( )3 ،9 ،10حذف می شود

َدعاَ ،د َعواَ ،د ُعواَ ،د َع ْتَ ،د َعتاَ ،د َع ْونََ ،د َع ْوتَ  ،دَ َع ْومتُ ا َ .......د َع ْوتُ َ ،د َع ْونا
َرض َیَ ،رضیاَ ،رضواَ ،رض َی ْتَ ،رض َیتاَ ،رض ْی َنَ ،رض ْی َتَ ،رض ْی ُتام َ ......رض ْی ُتَ ،رض ْینا
یَ ْهدی ،یَ ْهدیان ،یَ ْهدونَ  ،ت َ ْهدی ،ت َ ْهدیان ،یَهدی ْ َن
دین ،ت َ ْهدیان ،ت َه َدیْ َن
ت َ ْهدی ،ت َ ْهدیان ،ت َ ْهدونَ ،ت َ ْه َ
أهدی ،نَهدی
یَ ْد ُع ُو ،یَ ْد ُعوان ،یَ ْدعونَ  ،ت َ ْد ُع ُو ،ت َ ْد ُعوان ،یَ ْد ُع ْو َن
ین ،ت َ ْد ُعوان ،ت َ ْد ُع ْو َن
ت َ ْد ُع ُو ،ت َ ْد ُعوان ،ت َ ْدعونَ  ،ت َ ْدع َ
أ ْد ُع ُو ،ن ْد ُع ُو
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بهزاد قشالقیان

در امر و مضارع مجزوم از فعل ناقص هنگام مجزوم شدن حرف عله در صیغه هایی
که آخرش ضمیر ندارد (  )1 ،4 ،7 ،13 ،14حذف می شود.

إ ْهد  ،إ ْهدیا ،إ ْهدوا ،إ ْهدی ،إ ْهدیا ،إه َدیْ َن
ا ُ ْد ُع ،ا ُ ْد ُعوا ،ا ُ ْدعوا ،ا ُ ْدعی ،ا ُ ْد ُعوا ،ا ُ ْد ُع ْو َن
لَ ْم یَ ْهد ،لَ ْم یَ ْهدیا ،لَ ْم یَ ْهدوا ،لَ ْم ت َ ْهد ،لَ ْم ت َ ْهدیا ،لَ ْم یَهدیْ َن
لَ ْم یَ ْد ُع ،لَ ْم یَ ْد ُعوا ،لَ ْم یَ ْدعوا ،لَ ْم ت َ ْد ُع ،لَ ْم ت َ ْد ُعوا ،لَ ْم یَ ْد ُع ْو َن
تمرین :افعال زیر را در صیغه های خواسته شده بنویسید.

فعل

امر مخاطب

نهی

مجزوم با مل

ت َ ْبکی
ت َ ْرجو
ت َ ْرمیان
ت َ ْنسو َن
ت َ ْعصیْ َن
عین
ت َْس َ
توجه شود که صیغه های جمع مذکر و جمع مونث مضارع در ناقص واوی ،اگر در جمله با ضمیر منفصل مرفوعی
به کار نرود ،شبیه هم هستند و در واقع (تدعون ،یتلون ،تدعون و )...یعنی ناقص واوی منتهی به «ون» بر دو
صیغه داللت دارد که این مساله با حرکت گذاری کامل و یا استفاده از ضمیر منفصل مرفوعی قابل حل است.

یَد ُع ُونَ :جمع مذکر
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بهزاد قشالقیان

توجه شود که صیغه های مفرد مونث مخاطب و جمع مونث مخاطب مضارع در ناقص یایی ،اگر در جمله با
ضمیر منفصل مرفوعی به کار نرود ،شبیه هم هستند و در واقع (تهدین  ،متشین ،تبقین و )...یعنی ناقص یایی
منتهی به «ین» بر دو صیغه داللت دارد .این مساله نیز با حرکت گذاری کامل و یا استفاده از ضمیر منفصل
مرفوعی قابل حل است.

ین :مفرد مونث مخاطب
ت َ ْهد َ

ت َه َدی ْ َن :جمع مونث مخاطب

فعل ناقص مزید
فعل ناقص در باب های ثالثی مزید دارای اعالل خاصی به این شرح است:
ماضی :می دانیم که در تمام اوزان ماضی ثالثی مزید حرکت حرف ماقبل آخر فتحه است .از آنجا که فتحه با
«الف» سازگار است بنابراین در افعال ماضی ثالثی مزید حرف عله به «الف» قلب می شود.
مضارع :می دانیم که در اکثر اوزان مضارع ثالثی مزید حر کت حرف ماقبل آخر کسره است .از آنجا که کسره با
«ی» سازگار است بنابراین در افعال مضارع ثالثی مزید حرف عله به «ی» قلب می شود .بجز دو باب تفاعل و تفعّل
که حرکت ماقبل آخر آنها فتحه بوده و حرف عله به «الف» قلب می شود.
مصدر :در مصدر ثالثی مزید قواعد زیر جاری است:
) 1حرف عله در مصادر باب افعال ،استفعال ،افتعال و انفعال به «ء» تبدیل می شود.
)2حرف عله در باب مفاعله به «الف» تبدیل می شود.
)3حرف عله در دو باب تفاعل و تفعّل به «ی» تبدیل می شود.
)4مصدر ناقص در باب تفعیل بر وزن تفعلة می آید.
امر :در امر هیج قاعده اضافی وج ود ندارد و در امر ناقص مزید مثل ثالثی مجرد حرف عله حذف می شود.
در سایر صیغه ها نیز صرف این افعال تفاوتی با صرف ثالثی مجرد ندارد و با همان قواعد قابل صرف است.
برای درک بهتر مطلب به جدول صفحه بعد توجه فرمایید:
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صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

فعل

باب

ماضی

مضارع

مصدر

امر

مضی

إفعال

أمضی

یُميض

إمضاء

أمض

رضی

إفتعال

إرت َضی

یَرت َيض

إرت َضاء

إرت َض

زوی

إنفعال

إنزوی

یَن َزوي

إن َزواء

إنْ َزو

عفو

إستفعال

إستَعفی

یَ ْستَعفي

إستَعفاء

إستَعف

کفی

مفاعلة

کافی

یُکايف

مکافاة

کاف

قوی

تفعیل

ق ّوی

یُ َق ّوي

تقویة

قَ ِو

بنی

تفاعل

ت َبانی

یَ َتبانی

ت َباين

ت َبا َن

سلو

تف ّعل

ت ََسلّی

یَ َت َسلّی

ت ََس ّيل

ت ََس ِل

نکته :1در مثال واوی فقط درمصدر حرف عله به ی تبدیل می شود.

َو َجد :أوج َد  ،یُوج ُد  ،أوجد  ،ایجاد
نکته :2در اجوف «واوی» یا «یایی» باب افعال درماضی  ،مضارع  ،مصدر اعالل صورت می گیرد .حرف عله در
ماضی به «الف» ودرمضارع به «ی» درمصدر حذف می شود به آخر آن ة می گذاریم.

أقا َم ،یُقی ُم  ،أقم ،إقامة
نکته :3صرف فعل ماضی باب افعال اجوف نیز مانند مجرد آن است یعنی در  5صیغه اول حرف عله به الف و از
صیغه ششم اعالل به حذف صورت می گیرد.
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صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

حرف
گفتیم اصوال کلمه در زبان عربی بر سه قسم است .دو قسم آن فعل و حرف بود که کامال پیرامون آن بحث کردیم،
سومین قسم کلمه حرف است .حرف کلماتی بی معنا است که برای تکمیل جمله استفاده میشود.
در مورد عملکرد هریک از حروف به تفصیل در هر بخش که مورد استفاده قرار می گیرند صحبت خواهیم کرد
(مثل آنچه در مورد ادات ناصبه یا جازمه یا شرط گفتیم) در اینجا به تقسیم بندی کلی از جهت عامل بودن یا غیر
عامل بودن اکتفا میکنیم.
اصوال حروف بر دو نوع عامل و غیرعامل هستند ،حروف عامل اداتی هستند که وقتی قبل از کلمه دیگری میآیند
روی اعراب کلمه بعد از خود تاثیر می گذارند و حروف غیرعامل اداتی هستند که در اعراب کلمه بعد از خود تغییری
ایجاد نمی کنند .به مثال توجه کنید:

یَ ْذ َه ُب  :أ ْن یَ ْذ َه َب (حرف ناصبه ،عامل)

لو یَ ْذ َه ُب (حرف شرط،غیرعامل)

نکته :1در بین ادوات شرط که جازمه هستند فقط ( إنْ

) حرف است و بقیه اسمند.

نکته :2به تفاوت ( لک ْن ) حرف عطف و ( لک َّن) حرف مشبهه بالفعل توجه کنیم.

نکته ( :3إنْ ) حرف شرط ( ،أنْ ) حرف ناصبه و ( إنَّ ) و ( أنَّ

) حرف مشبهه بالفعل هستند.

نکته ( :4لو ) ( ،إذ ) ( ،إذا ) و ...ادات شرط هستند که غیرعامل بوده و فعل را مجزوم نمیکنند.
نکته :5کلمات استفهام بر دو دستهاندَ ( .ه ْل ) و ( أ ) حرف و مابقی اسمند.
نکته :6به تفاوت انواع (ل) مذکور در بحث اعراب مضارع توجه شود.
نکته :7ال (نهی و نفی جنس) عامل بوده و ال (نفی و عطف) غیرعامل هستند که هریک حسب مورد همراه اسم
یا فعل میآید.
نکته :8اسم بعد از ال(عطف) یا «ال» یا تنوین یا مضاف الیه دارد و معنای «نه» می دهد.

ت َ َخ َّی ْر ملشورتک الحکیم ال السفیه
نکته :9به تفاوت واو حالیه و واو عطف و واو قسم توجه کنید .واو قسم عامل است و حرف جر محسوب نمیشود.

والعرص إنَّ االنسا َن لفي خس
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صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)
حروف عامل

بهزاد قشالقیان

حرف جر :با  ،تا  ،يف  ،الی  ،علی  ،م ْن و...
حرف ناصبه :أنْ  ،ل َْن  ،کی  ،إذَنْ ( ،ل و ح ّتی)
حرف جازمه :لَم  ،ملّا  ،ل (امر)  ،ال (نهی)
حرف شرط :إ ْن
لیت  ،ل ّع َّل
حرف مشبهه بالفعل :إنَّ  ،أ َّن  ،کأنَّ  ،لکنَ ،
ال نفی جنس:

ال ال َه إالّ اللّه

فاء سببیه :حرف فاء که بر سر فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند.
حروف غیرعامل

حرف عطف :و َ ،ف  ،ث ُ َّم  ،أو  ،أ ْم  ،لک ْن  ،بل  ،ال
حرف نفی( :ما) در فعل ماضی و (ال) در فعل مضارع

حرف استفهامَ :ه ْل و أ
حرف استقبال :س و سوف
نون وقایه :حرفی که هنگام اتصال ضمیر (ی) به فعل میآیدَ .ع َرفَنی
حرف تاکید( :نّ) ثقیله و (ن) خفیفه متصل به فعل و (لَ) متصل به خبر إنَّ
حرف تحقیق( :قد) زمانی که پیش از ماضی به کار رود.
حرف تعریف( :ال) که معرفه میسازد.
ما کافّه :حرفی است که به حروف مشبهه اضافه میشود و آن را از اثر می اندازد.

حرف ندا :یا  ،أیا  ،أ
واو حالیه :قبل از جمله حالیه در حالیکه اسمیه باشد می آید.
حرف تنبیه :ها در ایُّها و ایَّتُها

حرف شرط :لو  ،إذ  ،إذا
فاء جزا شرط :حرفی است که بر جواب شرط در حالت جمله بودن اضافه می شود.
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صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

تذکر :1نون تاکید ثقیله تشدید دارد و ماقبل آن مفتوح است .لَ َی ْذ َه َ َّنب
تذکر :2همراه با نون تاکید می توان الم تاکید نیز آورد .مثل مثال فوق
تذکر :3نون تاکید اصوال بر فعل ماضی اضافه نمیشود.
تذکر :4فعل مضارعی که نون تاکید میگیرد مبنی میشود.
تذکر :5ادات استثنا عبارتند از إلُُُّ،غیرِ ُ،سویُُ،خَالَُ ُ،عداُُ،حاشاُو از بین آنهاُغیرُوُسویُاسم بوده و
مابقی حرفند .این حروف عاملند.

تحلیل صرفی
حال که اکثر مطالب در باب صرف را آموختیم الزم است نکات تحلیل صرفی یا تجزیه را بررسی کنیم .در تحلیل
صرفی ابتدا باید بدانیم کلمه از کدام قسم است؟ اسم  ،فعل یا حرف
تحلیل صرفی یا تجزیه یعنی بررسی کلمه بدون توجه به جایگاهش در جمله ،به عبارت دیگر بررسی کلمه به
خودی خود را تجزیه می گوییم.
تجزیه فعل
در تجزیه فعل باید به این موارد توجه کرد:
)1زمان فعل

)2نوع فعل

)4ثالثی مجرد یا مزید بودن

)3صیغه فعل

)5ذکر باب در ثالثی مزید )6صحیح و معتل  )7الزم و متعدی بودن

 )8معلوم و مجهول بودن

 )9معرب و مبنی بودن
به تجزیه افعال زیر توجه کنید:

َرأَی :فعل مايض ،للغائب« مفرد مذکر غايب» معتل ناقض «مهموز العّي» متعدی ،مبنی للمعلوم ،ثالثی
مجرد ،مبنی بر فتح
ين :فعل مضارع،للمخاطبة« مفرد مؤنث مخاطب» ،ثاليث مزيد باب ُمفاعلة  ،معرب  ،مبني
ت ُ َجاهد َ
للمعلوم،صحيح سامل من « َج َهد»
َجاهدي :فعل امر،للمخاطبة« مفرد مؤنث مخاطب» ،ثاليث مزيد باب ُمفاعلة  ،معرب  ،مبني
للمعلوم،صحيح سامل من « َج َهد»
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صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

تجزیه اسم
در تجزیه اسم به موارد زیر باید اشاره کرد:
)1عدد

 )2جنس

 )3در صورت جمع بودن ،نوع جمع

)5معرفه و نکره بودن )6معرب و مبنی بودن  )7از لحاظ حرف آخر
 )9منسوب و مصغر بودن

 )4جامد و مشتق بودن

)8منصرف و غیرمنصرف بودن

 )10نوع اسم(موصول ،اشاره و)...

به تجزیه اسامی زیر توجه کنید.

مشتق و صفة مش ّبهه  ،معرفه به أل  ،معرب ،
األطبّاءُُ:اسم  ،جمع تکسیر و مفرد آن " طبیب  ،مذکّر ،
ّ
ممدود،غیرمنرصف .
البصلُُ:اسم  ،مفرد  ،مذکّر  ،جامد غیر مصدر ّي  ،معرفه به أل  ،معرب  ،صحیح اآلخر  ،منرصف .
مبني بر سکون .
يفُُ:حرف ج ّر  ،عامل ّ ،
مصدري  ،معرفه به اضافه  ،معرب  ،صحیح اآلخر  ،منرصف .
عالجُُ:اسم  ،مفرد  ،مذکّر  ،جامد
ّ
مصدري  ،معرفه به اضافه  ،معرب  ،صحیح اآلخر  ،منرصف .
بعضُُ:اسم  ،مفرد  ،مذکّر  ،جامد غیر
ّ
األمراضُُ:اسم  ،جمع تکسیر و مفرد آن " مرض "  ،مذکّر  ،جامد مصدر ّي  ،معرفه به أل  ،معرب ،
صحیح اآلخر ،منرصف .
تجزیه حرف
در تجزیه حرف تنها نوع حرف و عامل و غیر عامل بودن مدنظر است.

مبني بر سکون.
حتّی :از حروف ناصبه  ،عامل ّ ،
مبني بر کس
نـ :حرف  ،نون وقایه ّ ،
مبني بر سکون
عن :حرف  ،عامل ج ّر ّ ،
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بهزاد قشالقیان

جمله فعلیه
جمله فعلیه جمله ای است که با فعل شروع می شود و حداقل مشتمل بر فعل و فاعل است .ممکن است گاهی
مفعول نیز در جمله ذکر شود .ارکان جمله فعلیه به شرح زیر است:

فعل  +فاعل ( +مفعول)
ی محمداً
ضربَ عل ٌ

م
ذهبَ المعلّ ُ

نکته :گاهی جمالتی داریم که با فعل آغاز نمیشوند ولی جمله فعلیه به حساب میآیند .در این حالت ممکن
است مفعول فیه یا مفعول به در ابتدای جمله به کار رود .به دو مثال قرآنی زیر توجه کنید.

د
ایاکَ نعب ُ

الیومَ اکملتُ لکم دینَکم

فاعل
به کسی یا چیزی میگویند که کاری از او سرزده باشدفاعل میگویند .فاعل در زبان عربی بر سه نوع است:
 )1اسم ظاهر :اسم مرفوعی که بعد از فعل می آید را فاعل اسم ظاهر می گویند
 )2ضمیربارز :ضمایر فاعلی است که در ساختمان فعل وجود دارد(.ضمیر متصل مرفوعی) این فاعل به صورت
ضمیر بعد از فعل می آید
ضمیر مستتر :در صورتی که فاعل به صورت اسم دیده نشود لذا فاعل ضمیر است ولی چون در جمله مشاهده
نمی شود پس این ضمیر مخفی است به همین دلیل به آن ضمیر مستتر می گویند.

علی ضاحکاً
جاء ٌ

ضاحکین
جاءوا
َ

ذهب الی املدرسة

نکته :فاعل در صیغه های مخاطب و متکلم به صورت ضمیر بارز یا مستتر است .در صیغه های مفرد غایب فاعل
به صورت اسم ظاهر یا ضمیر مستتر است .در صیغه های جمع و مثنی غایب فاعل ضمیر بارز است.
سوال :فاعل را در جمله زیر مشخص کنید.

إعل ْم! َم ْن الیرح ُم الناس ،الیرحمه اللّه
فاعل :ضمیر مستتر (هو) در فعل (الیرحم) ،اسم بارز (اهلل) در فعل (الیرحمه)
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بهزاد قشالقیان

راه تشخیص فاعل  :اگر فعل مفرد غایب باشد قطعاً باید به دنبال اسم ظاهر به عنوان فاعل باشیم .باید اسم
مرفوعی را بیابیم که با فعل مطابقت داشته باشد .اگر فعلی دارای ضمیر بارز بود قطعا آن ضمیر فاعل است و در
صیغه های مخاطب و متکلم اگر ضمیر بارزی وجود نداشت قطعا فاعل ضمیر مستتر است.
نکته :فاعل ممکن است یک اسم مبنی باشد در این صورت فاعل محال مرفوع است.

مثل :ذهب هذا الرجل

مفعول
مفعول کلمه ای است که کار بر روی آن انجام می شود .وقتی در جمله فعل متعدی وجود داشته باشد عالوه بر
فاعل برای تکمیل معنای جمله به مفعول نیز نیاز است .مفعول در زبان عربی بر دو نوع است:
)1

اسم ظاهر :جایی که یک اسم منصوب نقش مفعولی را به عهده دارد.

)2

ضمیر بارز :زمانی که مفعول یک ضمیر است که خود بر دو نوع است:

الف) ضمیر منفصل منصوبی :همواره نقش مفعولی دارند
ب) ضمیر متصل منصوبی و مجروری :در صورت اتصال به یک فعل

السور َة
یقرأ
الطالب َّ
ُ

ک نستعین
ایا َک نعب ُد و ایا َ

رای ُته

نکته : 1مفعول ممکن است یک اسم مبنی باشد در این صورت مفعول محال منصوب است.

ایت هذه الشجرة
مثل :ر ُ
نکته : 2اصوال ترتیب جمله فعلیه به صورت فعل ،فاعل و مفعول است اما گاهی ممکن است این ترتیب به هم
بخورد.
)1

گاهی جزئی از جمله مثل ظرف یا جارو ومجرور و ...بین فعل و فاعل فاصله ایجاد میکند .مثل

ذهب إلی املسجد التالمیذ
َ
)2

ذهب الیو َم التالمیذ

گاهی ممکن است مفعول بر فاعل مقدم شود.

مرض الغرور
املجتمع
أصاب
الغربی ُ
َ
ّ
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بهزاد قشالقیان

اغراء و تحذیر
عامل مفعول :کلمه ای که بعد از آن مفعول قرار میگیرد را عامل مفعول مینامیم .عامل مفعول در اکثر موارد
فعل متعدی است اما گاهی کلمات دیگری نیز میتوانند عامل مفعول شوند.
)1
)2

گاهی عامل اسمی مشتقّ است .مثال :ا ُح ُّب الذاکری َن الل َه.
گاهی عامل ،مصدر است .مثال :أکْ َر َه ُه ْم ب َق ْتله ُم األنبیا َء بغَیر ال َح ّق

نکته :گاه عامل مفعول به حذف می شود ازجمله جاهایی که حذف می شود .در 2مورد تحذیر و اغراء است.
تحذیر :تحذیر بر حذر داشتن مخاطب است بر ترک کاری زشت و ناپسند تا از آن دوری کند و به سه صورت
می آید.
الف) با لفظ (( ایّاک )) که خود بر دو نوع است:
)1
)2

ح ِذ ُر)
الکذب (برای فعل محذوف ا ُ َ
َ

بدون وجود حرف عطف  :ایّاکَ
الکذب)
الکذب (ایاک احفظ و ا ُ َح ِذ ُر
همراه حرف عطف :ایّاکَ و
َ
َ

ب) بدون لفظ (( ایّاک )) که خود بر دو نوع است:
)1

با تکرارمحذرمنه :الکذبَ الکذبَ (مفعولبه و تاکید)

)2

به صورت مفرد :الکذبَ (احذر الکذبَ)

الکذب)
الکذب (احفظ نفسک و احذر
ج) با عطف :نفسک و
َ
َ

نکته :1در صورتی که تحذیر با لفظ "ایّاک" انجام شود،جایز است محذرمنه همراه "مِن" بیاید:ایّا َک من الکذب
نکته :2در صورتی که تحذیر با لفظ " ایّاک" انجام شود ،و محذرمنه فعل باشد ،فعل باید به همراه " أن " باشد

تکذب
و حرف جر "من" را نیز در تقدیر میگیریم :ایّاک أن
َ
اغراء:تشویق کردن مخاطب به امری پسندیده تا آن را انجام دهد .اغراء به سه شکل مطرح میشود:
الف) با تکرار  :الوفا َء الوفا َء (الزم الوفاء الوفاء) اولی مفعول و دومی برای تاکید

ب) با عطف  :اخاکَ

و الوفا َء (الزم اخاک و الوفا َء) مفعول و معطوف

ج) به صورت مفرد :الوفا َء (الزم الوفا َء)

نکته :در صورتی که اغراء به صورت مفرد باشد حذف فعل جوازی است.
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نائب فاعل
قبال با فعل مجهول و طریقه ساخت آن آشنا شدیم .برای تبدیل یک جمله معلوم به مجهول باید مراحل زیر
گذرانده شود:
 )1مجهول کردن فعل
 )2حذف فاعل و قرار دادن مفعول به جای فاعل به عنوان نائب فاعل
 )3تطبیق فعل با نائب فاعل از جهت عدد و جنسیت

ُ
میثاق اإلخوة بینهام
الرسول میثاقَ اإلخوة بینهام ُ :عق َد ُ
َع َق َد

بنابراین نائب فاعل کلمه ای است مرفوع که در جمله معلوم مفعول بوده و در جمله جانشین فاعل شدهاست.
نائب فاعل مثل فاعل بر سه نوع است:
)1
)2
)3

اسم ظاهرُ :خل َق االْ نْسا ُن ضَ عیفا ً
ضمیر بارز :قُتلوا
ُرص
ضمیر مستتر :ن َ

نکته :1راه شناخت و یافتن نائب فاعل دقیقا مثل فاعل است.
نکته :2مطابقت میان فعل و نائب فاعل دقیقا مثل مطابقت میان فعل و فاعل است.
نکته : 3اگر فاعل ضمیری باشد که مرجع آن مبتداست هنگام مجهول شدن آن مبتدا هم حذف میشود.

ُرص
التلمی ُذ نرصه  :ن َ
األعداء قَ َتلوا األطفال  :قُت َل األطفال

مطابقت میان فعل و فاعل ُ
تطبیق جنسیت میان فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل گاهی الزم و گاهی اختیاری است .یعنی گاها لزوما باید فعل
و فاعل از جهت جنس تطبیق داشته باشند و گاهی این تطبیق جایز است ،به عبارت دیگر می توانند تطبیق داشته
باشند یا نداشته باشند.
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 )1مواردی که تطبیق میان فعل و فاعل واجب است:

الف) اگر فاعل اسم ظاهر و مونث حقیقی باشد و میان فعل و فاعل فاصله ای نباشد .نَ َج َح ْت الطالبة
ب) اگر فاعل ضمیری باشد که مرجع آن یک مونث حقیقی باشد .الطالبة نَ َج َح ْت
ج) اگر فاعل ضمیری باشد که مرجع آن یک مونث مجازی است .الشمس طَلَ َع ْت
 )2مواردی که تطبیق میان فعل و فاعل جایز است:
الف) اگر فاعل اسم ظاهر و مونث حقیقی باشد و میان فعل و فاعل فاصله ایجاد شود.

نَ َج َح ْت الیو َم الطالبة
ب) اگر فاعل اسم ظاهر و مونث مجازی باشد.

نَ َج َح الیو َم الطالبة

طَلَ َع ْت الشمس

طَل ََع الشمس

جمله اسمیه
جمله اسمیه جمله ای است که با اسم شروع شده و از دو رکن اصلی « مبتدا » و « خبر » تشکیل می شود.
مبتدا
اسمی است که در ابتدای جمله اسمیه واقع شده و می خواهیم در مورد آن خبری بدهیم
خبر
کلمه یا کلماتی که بعد از مبتدا می آید تا معنای مبتدا را کامل کند ،خبر می گویند
نکته :مبتدا و خبر هر دو مرفوعند و راه تشخیص آنها از طریق ترجمه است یعنی باید کلمه ای را به عنوان خبر
در نظر بگیریم که کامل کننده معنای مبتدا باشد
خبر بر سه نوع است:

ناجح
مفرد :یعنی زمانی که خبر تنها یک کلمه است.
الطالب ٌ
ُ
الطالب یجتهد
جمله :زمانی که خبر خود یک جمله است.
ُ
شبه جمله :زمانی که خبر جارومجرور یا ظرف است .الطالب فی املدرسة
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نکته : 1خبر مفرد در صورت مشتق بودن باید با مبتدا مطابقت داشته باشد در صورت جامد بودن نیازی به تطبیق
نیست.

املومن صادقٌ
ُ

املومن ُة صادق ٌة

االمانُ نعم ٌة

نکته :2خبر اگر جمله فعلیه باشد باید از نظر صیغه با مبتدا مطابقت کند.

ک
هو ضَ َح َ

انتام ضَ َحکْ ُتام

ک
هی ت َضْ َح ُ

ک
انا أضْ َح ُ

نکته :3خبر در صورت شبه جمله بودن میتواند بر مبتدا مقدم شود ،در اینصورت در جمله خبر مقدم و مبتدای
موخر داریم.

کتاب
فی الدار ٌ

عندی قل ٌم

نکته : 4جارومجرور تنها در صورتی نقش خبر دارد که تکمیل کننده معنا باشد ،بنابراین ممکن است در جملهای
جارومجرور داشته باشیم که خبر نباشد.

املسلمون فی العامل یمتازون بقوة العقیدة
نکته :5در صورت وجود چند جارومجرور در جمله مجرور به حرف "ک" در خبر بودن مقدم است.

العلامء فی العامل کالنجوم فی السامء
نکته : 6اگر موصول نقش خبر را به عهده بگیرد خبر مفرد محسوب می شود و جمله بعد از موصول(صله موصول)
محلی از اعراب ندارد.

خیر الناس من یساعد اآلخرین
نکته :7اسم دارای ال بعد از اسم اشاره تابع آن است ،بنابراین اگر اسم اشاره مبتدا باشد و اسم بعدی بدون ال
باشد قطعا خبر است.

ک
هذا الرجل ضاح ٌ

ک
هذا ضاح ٌ

نکته :8اگر مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد غالبا کلمه بعد از آن خبر است.

هو مجاه ٌد فی سبیل اللّه
نکته :9اسم موصول خاص بعد از اسم اشاره معموال خبر است .هذا الذی رزقنا من قبل...
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می دانیم که مبتدا غالبا معرفه و خبر نکره است .اگر خبر شبه جمله و مبتدا معرفه باشد می توان خبر را بر
مبتدا مقدم کرد درحالیکه میتوان آنها را در جای خود نیز ذکر کرد.

العامل فی البیت

فی البیت العامل

اما در موارد زیر مقدم کردن خبر بر مبتدا واجب است ،یعنی در این موارد باید حتما خبر مقدم شود:

کتاب
عندی ٌ

رجل
)1خبر شبه جمله و مبتدا نکره باشد .فی البیت ٌ
الکتاب؟
)2خبر اسم استفهام باشد .این
ُ
)3خبر اسم اشاره خاص مکانی باشد .هناک املسجد

نکته :مورد اول در صورتی که جمله حالت دعا یا نفرین داشته باشد اجرا نمی شود.

سال ٌم علیکم

ویل لکم
ٌ
ضمیر فصل

گفتیم که مبتدا معموال معرفه و خبر نکره است .حال اگر خبر نیز معرفه باشد برای شناخت آن ضمیری بین مبتدا
خبر قرار می گیرد که ضمیر فصل یا عماد نامیده میشود .ضمیر فصل ،ضمیر منفصل مرفوعی است و محلی از
اعراب ندارد .پس ضمیر فصل ضمیر منفص مرفوعی است که بین دو معرفه که نقش مبتدا و خبر دارند قرار
می گیرد .ضمیر فصل ممکن است بین اسم و خبر نواسخ نیز قرار بگیرد.

علی هو العامل
ٌ

املسلمون هم الهادفون

نواسخ
گفتیم که حکم کلی در مورد مبتدا و خبر ،مرفوع بودن این دو جزء است .اما گاهی کلماتی به اول جمله اسمیه
اضافه می شود که این حکم کلی را نسخ می کند .به این ادوات نواسخ گفته می شود .نواسخ بر  4دسته زیر تقسیم
می شود.
ظل (باتَ  ،مابرح ،ما انفکَّ ،مافتی َء ،اَسی)
افعال ناقصه :کان ،صار ،لیس ،مادام ،مازال ،اصبحَّ ،
نواسخ

لیت ،ل َّع َل
حروف مشبهه بالفعل :إنَّ ،أنَّ ،کأنَّ ،لکنَ ،
افعال مقاربه :کاد ،کرب ،أوشک ،عسی ،حری ،إخلولقَ ،شع ،أنشا ،أخذ ،جعل
ال نفی جنس
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افعال ناقصه
افعال ناقصه را باال دیدیم ،به این فعل ها ناقصه گفته می شود چون با داشتن اسم مرفوع بعد از خود معنایشان
کامل نمی شود و نیازمند کلمه دیگری ( خبر ) برای کامل شدن معنی خود هستند .فعل ناقصه فعلی است که
وقتی بر سر مبتدا و خبر می آید ،مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده و خبر را به عنوان خبر خود قرار میدهد.
وقتی فعل ناقصه بر سر مبتدا و خبر آمد ،مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می کند

الکتاب مفی ٌد
ُ

الکتاب مفیدا ً
کانُ
ُ

نکته :افعال ناقصه فعل هستند و همانند فعل عمل می کنند .بنابراین اسم فعل ناقصه معادل فاعل یا نائب فاعل در
جمله عمل میکند و طبیعتا بر سه قسم است:
 )1اسم ظاهر :کانَ اللّهُ رحیماً
 )2ضمیر بارز :أصْبَحْتَ مسروراً
 )3ضمیر مستتر :کُنْ صادقاً فی عَمَلِکَ
انواع خبر افعال ناقصه:
)1

مفرد :صار التلمی ُذ ناحجا ً

 )2جمله :ممکن است جمله اسمیه یا فعلیه باشد.

الف)جمله فعلیه :کان التلمی ُذ یجتهد فی درسه
ب) جمله اسمیه :کان التلمی ُذ قلبه طاه ٌر
 )3شبه جمله :مازال التلمی ُذ فی البیت
نکته :1افعال ناقصه به جز «لیس» و «مادام» که تنها به صورت ماضی به کار میروند در تمام حاالت ماضی،
مضارع ،مستقبل و امر و در تمام صیغه ها دارای اسم و خبر هستند.

ک ُْن عاملاً
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نکته :2درصورتیکه که فعل ناقصه در ابتدای جمله باشد و اسم آن از نوع اسم ظاهر به صورت مفرد به کار میرود
ولی در صورتی که اسم آن ضمیر باشد یا وسط جمله به کار رود مطابق صیغه اسم ماقبل خود بکار میرود.

التالمی ُذ کانوا صامتین

کان التالمی ُذ صامتین

نکته : 3اگر مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد بعد از ورود فعل ناقصه ،ضمیر به متصل مرفوعی تغییر میکند.

کانت عامل ًة
هی عامل ٌة
ْ

کنتم عاملین

أنتم عاملون

نکته :4راه تشخیص اسم فعل ناقصه مثل راه تشخیص فاعل است.
میانبر :اگر فعل ناقصه دارای ضمیر بارز بود همان ضمیر اسم فعل ناقصه است ،اگر دارای ضمیر بارز و
اسم ظاهر نبود ،اسم فعل ناقصه ضمیر مستتر مطابق با صیغه فعل است.
نکته :5شرایط مقدم شدن خبر بر اسم فعل ناقصه مثل همان شرایط مقدم شدن خبر بر مبتدا است.

باب
کان ُ
للبیت ٌ
توجه  :گاهی ممکن است با وجود اینکه اسم نواسخ معرفه است باز هم بر خبر مقدم شود ،این حالت برای تاکید
در کالم است.
نکته :6اگر بعد از افعال ناقصه فقط یک کلمه وجود داشته باشد همان خبر است ،چرا که خبر هیچگاه حذف
نمیشود .اگر بعد از افعال نا قصه یک فعل وجود داشته باشد غالبا آن فعل همان خبر است.

علی کان عاملاً
ٌ

یذهب
علی کان
ُ
ٌ

نکته : 7اگر خبر افعال ناقصه از نوع مفرد و مشتق باشد باید در جنس و عدد با اسم آن مطابقت کند.

کانت الطالبتان غائبتَیْن
ْ

کان الطالبون غائبین

نکته :8ا گر خبر هریک از نواسخ جمله فعلیه باشد ،باید در جنس و عدد و صیغه با اسم آن مطابقت کند.

کنت أعل ُم
ُ
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نکته : 9ضمیر فصل یا عماد همانگونه میان مبتدا و خبر واقع می شود ممکن است بین اسم و خبر نواسخ واقع
شود .این ضمیر برای تاکید در کالم است و محلی از اعراب ندارد.

إنَّ امل ُبذرین ُه ْم إخوانُ الشیاطین
حروف مشبهه بالفعل
حروف مشبهه :حروفی هستند که برای تأکید ،بر سر مبتدا و خبر می آیند و مبتدا را به عنوان اسم خود قرار داده
و اعراب آن را منصوب کرده و خبر را خبر خود قرار می دهد که اعراب آن مرفوع می شود.

اللّ ُه رحی ٌم

إنَّ اللّ َه رحی ٌم

نکته : 1حروف مشبهه از نوع حرف هستند ،هیچگاه اسم آنها حذف نمی شود .بنابراین اسم حروف مشبهه بر دو
نوع است:
)1
)2

اسم ظاهر :إنَّ اللّ َه عال ٌم
ضمیرمتصل :إنَّ ُه عال ٌم

نکته :2خبر حروف مشبهه بر سه نوع است:
)1

مفرد :إ َّن علیّاً حاک ٌم

 )2جمله :ممکن است جمله اسمیه یا فعلیه باشد.

الف)جمله فعلیه :إ َّن التلمی َذ یذهب
ب) جمله اسمیه :إ َّن التلمی َذ قل ُب ُه طاه ٌر
 )3شبه جمله :إنَّ التلمی َذ يف الصف
نکته : 3اگر مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد و حروف مشبهه بر آن وارد شود ،شمیر منفصل مرفوعی به ضمیر
متصل منصوبی و مجروری تبدیل می شود.

ُه َّن عالامتٌ  :إنَّ ُه َّن عالامتٌ

هی عالم ٌة :إنّها عالم ٌة

أنتم عالمون :إنَّکم عاملون

نکته :4شرایط مقدم شدن خبر بر اسم حروف مشبهه مثل همان شرایط مقدم شدن خبر بر مبتدا است.

إنَّ يف البیت رجالً

54

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

نکته« :5إنَّ » و «أنَّ » را با «إنْ » و «إنْ » اشتباه نگیریم .دو تای اول حروف مشبهه بالفعل است و از جمله
نواسخ ،دوتای دوم حرف شرط هستند و از ادوات جزم.
نکته« :6کان» را با «کأنَّ » اشتباه نگیریم« .کان» فعل ناقصه و «کأنَّ » حرف مشبهه بالفعل است.
نکته« :7إنَّ » و «أنَّ » هر دو حرف مشبهه بالفعل هستند و در دو معنای تاکیدی دارند با این تفاوت که «إ َّن» در
اول جمله و بعد از مشتقات «قَ َو َل» به کار می رود و «أنَّ » در وسط جمله کاربرد دارد.
نکته :8گاهی کلمه «ما» به حروف مشبهه الفعل میچسبد و آنها را از عمل بازمیدارد این کلمه «ما» کافهّ
نامیده می شود که غیر عامل و مبنی بر سکون است.

املومئنونَ اخو ٌة

إنَّ املوءمنی َن اخ َو ٌة

إِنّا املومئنونَ اخوةٌ

توجه« :ما» کافهّ همیشه متصل به «إنَّ» و «أنَّ» است و اگر بعد از این دو ما جدا به کار رود موصول است.
نکته :9چون «ما» کافه حروف مشبهه را از عمل باز میدارد بنابراین «إِنَّ ا» و «أِنَّ ا» می توانند بر جمله فعلیه نیز
وارد شوند.

إِنَّ ا يُري ُد اللَّ ُه ل ُيذْه َب َعنْكُ ُم ال ِر ْج َس أَ ْه َل الْ َب ْيت َو يُطَ ِه َركُ ْم تَطْهريا ً
«ال» نفی جنس
یکی دیگر از انواع نواسخ «ال»نفی جنس است« .ال» نفی جنس بر مبتدا و خبر وارد میشود و مبتدا را اسم و خبر
را خبر می گیرد .اسم النفی جنس منصوب و خبر آن مرفوع است« .ال» نفی جنس از اسم خود نفی عموم می کند
و به صورت «هیچ  .......نیست» معنا می شود.

کوکب ساط ٌع
ال
َ
نکته :1اسم ال مبنی بر فتح و محال منصوب است .چون اسم ال همیشه مبنی است اعراب آن هم محلی است.
همچنین اسم ال همیشه نکره است بنابراین هیچگاه ال نمی گیرد و چون مبنی است هیچ گاه تنوین نمی گیرد.

رجل فی ال ّدار
ال َ

ال رجلین فی ال ّدار

ال َ
رجال عندکم

خارج از کتاب :اگ ر اسم ال نفی جنس مفرد باشد به ترتیب مذکور در نکته  1خواهد بود در صورتی که اسم ال
مضاف یا شبه مضاف باشد اسم ال نفی جنس لفظا منصوب است.

ال غال َم رجلٍ
حاَض
ٌ
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تلفن تماس09358846121 :

الرش محم ٌد
ال راغباً فی ّ ّ
شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

نکته :2خبر ال نفی جنس بر سه نوع است:
 )1مفرد :ال رجلَ عالِمٌ
 )2جمله :ممکن است جمله اسمیه یا فعلیه باشد.
الف)جمله فعلیه :ال رجلَ یعلمُ السبیل
ب) جمله اسمیه :ال رجلَ قلبهُ طاهرٌ
 )3شبه جمله :ال رجلَ فی البیتِ
نکته :3خبر «ال» نفی جنس هیچگاه بر اسم آن مقدم نمی شود.

نکته :4خبر «ال» نفی جنس می تواند حذف شود .ال ال َه (موجو ٌد) إالّ اللّه

ال قیم َة ل ُه و ال شأنَ(ل ُه)

افعال مقاربه
افعال مقاربه افعالی هستند که بر سر مبتدا و خبر آمده (در ابتدای جمله اسمیه می آید) و همچون افعال ناقصه
عمل می کند یعنی مبتدا را از اسم خود ساخته و مرفوع می کند و خبر را خبر خود قرار می دهد و منصوب
مینماید .با این افعال در قسمت اول درس آشنا شدیم.
آنچه حائز اهمیت است این است که این افعال به سه دسته تقسیم می شوند که هر یک بر معنای خاصی
داللت دارند:
 . 1کاد  /کرب  /أوشک  :این دسته از افعال بر نزدیکی وقوع خبر داللت دارند مانند:

البیت یسقُطُ:
کاد ُ

«نزدیک بود که خانه فرو ریزد»

چنانچه به جای «کاد»« ،کرب» و «أوشک» را قرار دهیم نیز همین معنی را می دهد.
 . 2عسی  /حری  /إخلولق :این دسته از افعال بر وقوع خبر معنای امید می بخشند مانند:
علی « :امید است که علی باز گردد»
عسی أن یعود ّ
در این جمله می توان به جای «عسی»« ،حری» و یا «إخلولق» را با همین معنی قرار داد.
َ . 3شع /أنشا  /أخذ  /جعل :این افعال داللت بر شروع دارند مانند:
َشع الشاع ُر یُنشد  :شاعر شروع به سرودن کرد»
که به جای «شرع» نیز می توان هر یک از افعال گروه خود را با همین معنا جایگزین کرد.
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بهزاد قشالقیان

نکته : 1خبر افعال مقاربه همواره یک فعل مضارع است که بعد از این افعال ذکر می شود .بنابراین خبر افعال
مقاربه همیشه جمله فعلیه و محال منصوب است(.چنانچه خبر افعال مقاربه ،فعل ماضی ،مصدر ،اسم مشتق یا
هرچیزی غیر از جمله فعلیه باشد صحیح نیست)
نکته :2باید دقت کرد که تمامی افعال مقاربه به جز «کاد» و «أوشک» جامد هستند یعنی تنها فعل ماضی آن ها
استعمال می شود امّا «کاد و أوشک» عالوه بر صیغه ماضی ،صیغه مضارع نیز دارند:

یکاد الربق یخطف أبصارهم

یوشک الطالب أن ینهی دراسته

نکته :3دو فعل أخذ و جعل اگر به معنای گرفتن و قراردادن باشند فعل مقاربه نیستند.

منصوبات
گفتیم کلمات با توجه به نقش خود در جمله اعراب می گیرند .مختصری راجع به مرفوعات صحبت کردیم و چند
مورد از کلمات منصوب را نیز شناختیم و دانستیم یکی از انواع اعرابی که کلمات در جمله می توانند بگیرند اعراب
منصوبی است .کلمه در موارد زیر منصوب است:
 )1مفاعیل شامل :مفعول به ،مفعول مطلق ،مفعول فیه ،مفعول له ،مفعول معه
 )2حال
 )3تمییز
 )4مستثنی
 )5منادی
 )6متعجب منه
 )7اسم حروف مشبهه و ال نفی جنس و خبر افعال ناقصه و مقاربه هم جزء منصوبات هستند.

مفاعیل
در مورد یکی از مفاعیل یعنی مفعول به در بخش جمله فعلیه صحبت کردیم و گفتیم که در جمالت فعلیه با فعل
متعدی حتما بعد از فاعل به مفعول به برای تکمیل معنای جمله نیازمندیم و همچنین گفته شد که اعراب مفعول
به منصوب است .حال به بررسی سایر انواع مفعول می پردازیم.
مفعول به :اسمی منصوب است که کار روی آن انجام می شود .مفعول برای تکمیل معنای فعل متعدی می آید
و همیشه منصوب است.
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بهزاد قشالقیان

مفعول مطلق
مفعول مطلق :مصدری است منصوب معموال از جنس فعل جمله که برای تاکید یا چگونگی انجام فعل به کار
میرود .پس مفعول مطلق چهار ویژگی دارد:
 -1مصدر است
 -2از جنس فعل جمله اسست
 -3منصوب است
 -4از نظر معنایی یا انجام فعل را تاکید می کنه و یا چگونگی انجام آن را نشان می دهد.
مفعول مطلق  2کاربرد دارد :اول تاکید فعل دوم نشان دادن کیفیت انجام فعل
مفعول مطلق تاکیدی :برای تاکید فعل به کار می رود .به مثال توجه کنید:

اجته َد التلمی ُذ فی الدروس اجتهادا ً
مفعول مطلق نوعی یا بیانی :برای بیان کیفیت انجام فعل به کار می رود .به مثال های زیر توجه کنید:

اجتهد التلمیذ يف الدروس اجتهادا ً کثیرا ً
اجتهد التلمیذ يف الدروس اجتها َد املعلمین
گاهی مفعول مطلق برای نشان دادن تعداد دفعات انجام فعل نیز به کار می رود.به این نوع مفعول مطلق عددی

علی زیدا ً ثالث َضبات
گفته می شود .مثلَ :ضب ٌ
در مثال های باال مشاهده می شود که گاهی مفعول مطلق به تنهایی به کار می رود ،گاهی مفعول مطلق به همراه
صفت یا مضاف الیه به کار می رود .اگر مفعول مطلق به تنهایی به کار رود تاکیدی و اگر به همراه صفت یا مضاف
الیه باشد نوعی یا بیانی است.

کَلَّ َم الل ُه موسی تَکْلیامً
و قَ ْد َمکَ ُروا َمکْ َر ُه ْم
ذاب األَک َ َْرب
فَ ُی َع ِذبُ ُه الل ُه ال َع َ
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بهزاد قشالقیان

صفت همراه مفعول مطلق می تواند مثل مثالهای باال مفرد باشد و یا به صورت جمله وصفیه به کار رود:

آمنت بالله إیامناً الیزول عني
َ

مفعول مطلق نوعی(بیانی) ،صفت آن به شکل جمله وصفیه

گاهی مصادر منصوب به تنهایی و بدون فعل در جمله به کار می روند ،چنین مصادری نیز مفعول مطلق به شمار
می روند .مثال:

صربا ً علی الجهاد

شکرا ً للّه

معروفترین این مصادر عبارتنداز:

شکرا ً /حقاً /عفوا ً /معذر ًة /حقاً /معاذ اللّه /سبحان اللّه /سمعاً و طاعتاً/جدا ً
این مصادر درصورتی مفعول مطلق به حساب می آیند که نقش دیگری در جمله نداشته باشند.

کان هذا القول حقاً

إنّ يل حقاً

طلبت حقاً سلب منی
ُ

ُسلب مني حقا ً

گاهی مفعول مطلق از ریشه خود فعل به کار نمی رود ،بلکه با مترادف فعل مفعول مطلق ساخته می شود.

َجل َْس ُت قُعودا ً
نکته  :گاهی مفعول مطلق بیانی حذف می شود و فقط صفت آن باقی می ماند در این شرایط همان صفت

جایگزین مفعول مطلق است .اجتهدتُ اجتهادا ً کثیرا ً

اجتهدتُ کثیرا ً

اگر بخواهیم انجام فعل را مورد تاکید قرار بدهیم ،برای از بین بردن شک از مفعول مطلق تاکیدی استفاده میکنیم
بهمین خاطر در ترجمه اون باید از قیدهای تاکیدی ( حتما ،مسلما ،بی شک ،و  )......استفاده می کنیم فقط توجه
کنیم این قیدها را قبل از فعل و چسبیده به آن بیاوریم.
اگر مفعول مطلق نوعی همراه صفت باشد ،براساس صفت ترجمه می کنیم یعنی نگاه کنیم صفت ما چه معنایی
دارد ،ولی اگر مفعول مطلق نوعی مضاف الیه گرفته بود در ترجمه از کلماتی « مثل ،مانند ،شبیه ،همانند ،همچون
و  »....که داللت بر تشبیه می کنه استفاده می کنیم .توجه کنیم که مصدر را ترجمه نمی کنیم.
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بهزاد قشالقیان

مفعول فیه
مفعولٌ فیه یا ظرف اسمی منصوب است که برزمان یا مکان انجام کار داللت نموده معنای حرف جرّ « فﻰ » را به
همراه دارد و نشان دهنده زمان یا مکان وقوع فعل است .به شرط داشتن معنای «فی» مفعولٌ فیه واقع می شوند
همه این کلمات ظرف زمان هستند:
لیل :شب -نَها َر :روز
صباح :صبح َ -مسا َء :بعدازظهر َ -
اآل َن :اکنون  -الیو َم :امروز -غَد :فردا  -أ ْمس :دیروز َ -
حین :هنگامی که  -إذا :هنگامی که -ل َّام  :هنگامی که  -یَو َم :روزَ -س َن َة :سال
ق ََبل :پیش -بَع َد :پس َ
عن َد :هنگامی که
همه این کلمات نیز ظرف مکان هستند:

ُرب:
ف َ
َوق :باالی -ت َ
َحت :زیر-أما َم :روبه رو -ورا َء :پشت سر -بَ َ
ین :میان َ -و َسطَ  :وسط -عن َد :نزد  -ق َ
أین :هر جا -أی َنام :هرجا
مین :راست َ -
نب :کنار ُ -هنا :اینجا َخل َْف :پشت  -یَ َ
َج َ

نزدیک

می توان گفت که مفعول فیه یا ظرف همان قید مکان و قید زمان در فارسی هستند .

نکته :عن َد

هم

می تواند ظرف زمان باشد هم ظرف مکان (بر حسب معنی)باشد اما اگر عن َد اگر بصورت عندئ ٍذ

(در این هنگام) به کار رود دراین صورت فقط ظرف زمان است نه ظرف مکان.
به این دو جمله دقت کنید:

ذَ َه ْبنا إلی املکتبة َصباحاً.

الصباح.
ذَ َه ْبنا إلی املکتبة فﻰ َّ

صباحا :مفعول فیه یا ظرف زمان است.

الص ّف و املسجد ،غالباً با حرف "فـي"
رسة ،ال َبلَدَّ ،
نکته :1ظروف محدوده (دارای حد مکانی ) مانند ال ّدار،امل َد َ
مجرور می شوند .در این صورت ظرف محسوب نمی شوند و مجرور به حرف جر هستند.

الص ِف َصلَّ ْی ُت فـﻰ امل َسجد.
َجل ُ
َست فـﻰ َّ
نکته : 2مفعول فیه هرکجای جمله ممکن است به کار رود ،حتی اول جمله ،فقط باید توجه کنیم که این کلمات
نقش دیگری در جمله نداشته باشند .بنابراین باید نشانگر زمان یا مکان وقوع فعل باشند و همچنین جزء ارکان
جمله نباشد ،یعنی با حذف آن معنای جمله ناقص نشود.

رایت التالمیذ
یو َم الجمعة ُ
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بهزاد قشالقیان

نکته :3یکی از نشانه های مفعول فیه آن است که هنگام ترجمه معنای «در» در تقدیر دارد ،یعنی نشان دهنده
زمان یا مکان وقوع است بنابراین «در زمان »....یا «در مکان ».....را در تقدیر دارد.
نکته : 4برخی کلمات دائم االضافه مثل (قبل ،بعد ،وراء ،تحت ،فوق و )...و کلمات مبنی مثل (هنا ،هناک ،امسِ
و )...همیشه مفعول فیه هستند.
نکته : 5اسامی زمان و مکان که بر وزن (مفعَل و مفعِل) ساخته می شوند می توانند نقش مفعول فیه بگیرند اما
توجه کنیم که همیشه مفعول فیه نیستند.

مفعول له(ألجله)
مفعول له مصدری است که پس از فعل می آید تا علت و سبب وقوع فعل را بیان کند:

وقف الجن ُد إجالالً لألمیر

(سرباز برای احترام و تکریم ،امیر از جای برخاست)

نکته : 1مفعول له یک مصدر قلبی است یعنی به قوای درونی بدن انسان مثل ترس ،امید ،تمایل و ...داللت دارد.
نکته :2مفعول لهدر واقع پاسخی برای کلمه «ل َم» (چرا؟) می باشد چنانچه «لِمَ» مطرح شود و مصدر مذکور در
جمله قابلیت آن را داشته باشد که پاسخ آن قرار گیرد ،آن کلمه از نظر نحوی مفعول له می باشد.

ترکت الذنوب خشی ًة من اللّه
ُ
نکته :3گفتیم که مفعول له دارای دو ویژگی است .اول بیان کننده علت و سبب وقوع فعل است و در ثانی یک
مصدر قلبی است ،همچنین گفتیم که مفعول له یک مصدر منصوب است .حال باید دانست که اگر هریک از
شرایط مفعول له نباشد مصدر مربوطه با حرف جر تعلیل (الم جر) بیان می شود.

ئت للْکتابة
ج ُ
حال
برخی کلمات در جمله وجود دارند که حالت وقوع فعل را نشان می دهند .به این معنا که حالت فاعل یا مفعول را
هنگام رخ دادن فعل بیان می کنند .به این کلمات در فارسی قید حالت و در عربی حال می گویند .حال اسمی
است مشتق و منصوب که حالت وقوع فعل را نشان می دهد .به فاعل یا مفعول ،یا نائب فاعلی و ...که حال حالت
آن را نشان می دهد ذوالحال نامیده می شود .چون حال مشتق است در جنس و عدد مطابق ذوالحال است،
بنابراین حال در عدد و جنس تابع ذوالحال است.
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به مثال های زیر توجه کنید:

رأیْ ُت التلمیذ َة ضاحکة رأیْ ُت التالمی َذ ضاحکین رأیْ ُت التلمیذات ضاحکات
اصوال دو نوع حال وجود دارد.
) 1حال مفرد :وقتی حال یک کلمه باشد .حال مفرد در جنس و عدد با ذوالحال مطابقت دارد،مثل مثال های باال.
) 2جمله حالیه :حال گاهی ممکن است به صورت یک جمله اسمیه یا فعلیه باشد .مثل:

ضاحک
رأیْ ُت التلمی َذ و ُه َو
ٌ

ک
رأیْ ُت التلمی َذ یَضْ َح ُ

ک
رأیْ ُت التلمی َذ و ق َ ْد یَضْ َح ُ

حال اگر جمله اسمیه باشد و یا جمله فعلیه همراه با قد باشد معموال قبل از آن «واو» حالیه می آید
که در ترجمه «درحالیکه» معنا می شود .تمام انواع جمالت میتوانند جمله حالیه باشند.
همیشه در جمله حالیه ضمیری وجود دارد (بارز یا مستتر) که مطابق ذوالحال است.
حال مفرد همیشه منصوب است ،عالمت نصب آن در کلمه وجود دارد.
در صورتیکه که حال جمله حالیه باشد اعراب آن محلی است .محال منصوب
اسم معرفه  +جمله(اسمیه یا فعلیه)  :جمله حالیه
اسم نکره  +جمله(اسمیه یا فعلیه)  :جمله وصفیه
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نکته : 1به کاربرد انواع واو توجه کنیم .چهار نوع واو در زبان عربی وجود دارد.
 . 1واو عاطفه :عطف کننده کلمه به کلمه دیگر یا جمله و شبه جمله به جمله و شبه جمله دیگر است.

یت فی املدرسة رجالً و امرا ًة
را ُ

هم الّذین یومنون بالغیب و یوتون الزکوة

 . 2واو قسم :برای قسم قبل از اسم به کار می رود و عامل جر است .والعصر...
 . 3واو حالیه :بر سر جمله حالیه می آید مثل مثال های باال
 . 4واو معیت :در مبحث مفعول معه توضیح داده خواهدشد.

تمییز
در ادامه مباحث مربوط به منصوبات به تمییز می رسیم .می دانیم برخی جمالت دارای ابهام هستند و ما نیاز داریم
که از جمالت رفع ابهام کنیم .گاهی در فارسی از عباراتی مثل «از نظر» یا «ازجهت» استفاده می کنیم تا از
جمالت رفع ابهام کنیم .همین معنا در زبان عربی هم وجود دارد و به آن تمییز می گویند .تمییز مصدر باب تفعیل
از ریشه «میز» می باشد.
تمییز اسمی است نکره ،جامد و منصوب که از جمله قبل از خود رفع ابهام می کند .و بر دو نوع است:
 . 1تمییز نسبت
 . 2تمییز مفرد یا مقدار

علی ٌ
عادل  :این جمله کامل است و ابهام ندارد
ٌ

رث :این جمله کامل نیست و ابهام دارد
علی اک ُ
ٌ

علی اکرثُ علامً  :علی از جهت علم بیشتر است
ٌ
طاب التلمی ُذ أخالقا ً  :دانش آموز از جهت اخالق آراسته شد
َ
األرض ُعیوناً  :زمین را از جهت چشمه ها جوشاندیم
فَ َّج ْرنا َ
طرز تشخیص انواع تمییز
تمییز نسبت غالباً بعد از اسم تفضیل می آید

اللّه اش ُّد حنّانا ً  :خداوند از نظر مهربانی بیشتر است

ح ُس َن(نیکو شد)
بعد از برخی افعال غالباً تمییز می آید مثل :طاب(آراسته شد) ،فاض(پرشد)َ ،
تمییز مفرد یا مقدار :بعد از واحدها شامل عدد ،پیمانه ،مقادیر و ...غالباَ تمییز می آید.
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مثال های تمییز مفرد یا مقادیر
ت کیلوغراما ً لحامً  :یک کیلو گوشت خریدم
إشْ َ َرتیْ ُ

ت قدحاً لبناً  :کاسه ای شیر نوشیدم
َشبْ ُ

ت اربعین یوماً  :چهل روز درس خواندم
درس ُ
ْ

تفاوت حال و تمییز در این است که حال اصوال مشتق است درحالیکه تمییز جامد است ،همچنین از نظر معنا
نیز این دو با هم متفاوتند.
همچنین حال ممکن است به شکل جمله نیز بیاید ولی تمییز چنین نیست

سوال :تمییز در اصل چه نقشی داشته است؟
تمییز در اصل نقش دیگری در جمله داشته است ،تمییز می تواند مبتدا ،فاعل یا مفعول بوده باشد.

س ُّن علیٍ اکرثٌ

علی اک ُرث س ّنا ً
مبتدا ٌ :
فاض النه ُر ما ًء
فاعل َ :

0

فاض ما ُء النهر
َ

االرض عیوناً
مفعول  :ف َّج ْرنا َ

0

ف َّج ْرنا عیو َن االرض

نتیجه :اگر جمله اسمیه باشد تمییز مبتدا بوده ،در جمله فعلیه اگر فعل الزم باشد
تمییز فاعل بوده و اگر فعل متعدی باشد تمییز مفعول بوده است.

استثنا :تمییز اصوالً جامد است ولی گاهی به صورت مشتق هم به کار می رود در این صورت تنها معنا در
شناخت تمییز به ما کمک می کند.
کفی الل ُه شهیدا ً :خدا از لحاظ گواه بودن کافی است
اللّ ُه خی ُر حافظاً :خداوند از لحاظ نگهدارنده بودن بهترین است
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کلمات خیر و شر هرکجا به معنای بهتر و بهترین  ،بدتر و بدترین باشد اسم تفضیل بوده
و اسم منصوب بعد از آن تمییز محسوب می شود.
(کمْ استفهامی) کم استفهامی آن است که از آن برای معلوم و معین کردن عدد مبهمی استفاده می شود
و تمیز آن مفرد و منصوب است.
الص ّف؟ تمییز مفرد و منصوب
مثل  :ك ْم تلمیذا ً فی ّ

منادی
اسم منصوبی است که بعد از حرف ندا (أیا ،یا ،أ ،وا) قرار می گیرد.
انواع منادا
 )1منادا علم :وقتی یک اسم علم مورد ندا قرار می گیرد .این منادا مبنی بر ضم بوده و محال منصوب است
 )2منادا مضاف :جایی است که منادا مضاف واقع می شود .این منادا لفظا منصوب است
 )3منادا نکره مقصوده:وقتی اسم نکره ای را مورد ندا قرار می دهیم.این منادا مبنی بر ضم بوده و محال
منصوب است
یا مح ّم ُد  ،یا فاطم ُة  ،یا اللّ ُه  ،یا رحام ُن  :منادا علم -مبنی بر ضم -محال منصوب
یا اباالفضل  ،یا معلّ َم املدرسة  ،یا ايب طالب :منادا مضاف -لفظاً منصوب
طالب  ،یا تلمی ُذ  :منادا نکره مقصوده -مبنی بر ضم -محال منصوب
یا ر ُج ُل  ،یا ُ
نکات:
نکته :1گاهی حرف ندا حذف می شود .در این صورت منادا را با مبتدا اشتباه نگیریم .در اینصورت از قرائن
جمله می توان منادی را تشخیص داد .قرائنی مثل ضمیر مخاطب با وجود فعل امر یا نهی.
ن  :منادا
یا حسی ُن  :حسی ُ
َربَّنا آتنا :...منادا
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نکته :2گاهی به جای یا اللّهُ از لفظ اللّهمَّ استفاده می شود .در این صورت منادا علم بوده و «م» عوض
حرف ندا است.
نکته :3اگر منادا «ال» داشته باشد قبل از آن از لفظ «ایُّها» یا «ایّتُها» استفاده می کنیم.
ای(منادا نکره مقصوده) ،ها(حرف تنبیه) ،الناس(عطف بیان)
یا ایُّها الناس :یا(حرف ندا)ُّ ،
ت(منادا نکره مقصوده) ،ها(حرف تنبیه) ،الطالبة(صفت)
یا ایَّ ّتها الطالبة :یا(حرف ندا) ،ایَّ ُ
اسم بعد از «ایُّها» و «ایّتُها» در صورت جامد بودن «عطف بیان» و در صورت مشتق بودن «صفت»
است.
نکته :4اگر مضاف الیه منادای مضاف ضمیر«ی» باشد می توان ضمیر را حذف کرد و به جای آن کسره
گذاشت.در این صورت این منادا مضاف بوده و تقدیراً منصوب است.

رب
یا ّ
ريب :یا ِ

یا قومي :یا قوم

یا أبَتي :یا أبَت

نکته  :5نوع دیگری از منادا گاها استفاده می شود که به ان منادای شبه مضاف می گویند .این منادا با
آنکه مضاف الیه ندارد ولی معنایش به کلمه بعدی وابسته است .منادای شبه مضاف تنوین نصب دارد،
مشتق است و بعد از آن اصوال جارومجرور یا ظرف می آید.

یا بصیرا ً بالعباد

یا وجیهاً عن َد اللّه

مستثنی
یکی دیگر از منصوبات که در مورد آن سخن می گوییم اسلوب استثنا است .استثنا یکی از اسالیبی است که
برای جدا کردن چیزی یا کسی از دیگران در جمله به کار می رود.
اسلوب استثنا سه رکن دارد)1 :مستثنی

)2مستثنی منه

 )3ادات استثنا

مهمترین ادات استثنا إلّا است و مستثنی به إلّا اسم منصوبی است که بعد از إلّا قرار گرفته و از حکم جمله قبل
جدا می شود .به مثال توجه کنید:

جا َء التالمی ُذ إالّ سعیدا ً

66

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

انواع و اعراب مستثنی:
مستثنی تام :در صورتی که مستثنی منه در جمله ذکر شده باشد مستثنی تام است .در این صورت مستثنی

منصوب است .ما جا َء التالمی ُذ إالّ سعیدا ً رایْ ُت التالمی َذ إالّ سعیدا ً
عادوا ايل املدرسة ّإال واحدا ً منهم
مستثنی مفرّغ :در صورتی که مستثنی منه در جمله ذکر نشده باشد مستنی مفرّغ است .در این صورت اعراب
مستثنی تابع مقتضیات جمله است ،یعنی تابع اعراب مستثنی منه محذوف است.

ما جا َء إالّ
ما رایْ ُت إالّ

سعی ٌد :مستثنی بدل از فاعل-مرفوع
سعیدا ً :مستثنی بدل از مفعول-منصوب

َه ْل جزا َء اإلحسان إالّ
الیُ ْس َم ُع إالّ صوتُ

اإلحسانٌ :مستثنی بدل از مبتدا-مرفوع

الطیور :مستثنی بدل از نائب فاعل-مرفوع

مستثنی منه فقط در جمالت منفی و سوالی ممکن است حذف شود.

نکته :1راه تشخیص مستثنی مفرغ آن است که اوال جمله منفی یا سوالی است و همچنین یکی از ارکان جمله
قبل از ادات استثنا حذف شده است.
نکته :2گفتیم که یکی از ادات استثنا « ّإال» است .حال باید دانست که یکی دیگر از ادات مهم استثنا «غیر»
است .مستثنی به «غیر» مجرور است چرا که «غیر» اسم دائم االضافه بوده و کلمه بعد از آن همواره مجرور است.

اما مهم اعراب خود کلمه «غیر» است .اعراب کلمه غیر ،مانند اسمِ بعد از إالّ
ّإال وجود دارد .هر اعرابی که به مستثنی به ّإال می دهیم اینجا به خود کلمه «غیر» می دهیم.

است یعنی فرض می کنیم در جمله

ّالب ّإال الکسالنَ.
نَ َج َح الط ُ
ما نَ َج َح إالّ املجته ُد.
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مفعول معه
مفعول معه اسم منصوبی است که بعد از «واو معیت» قرار می گیرد که این «واو» معنای «مع»(همراهی) می
دهد:

جئت و فاطم َة

با فاطمه آمدم

عالمت های واو معیت:
 )1اگر قبل از آن فعلی باشد که نتوان فعل را به هر دو کلمه قبل و بعد از واو نسبت داد.

الصبح
سافر أخوک و ّ
 )2اگر واو و اسم بعد از آن ،پس از یک ضمیر متصل قرار گرفته باشد.

سافرتُ و أخاک
 )3اگر قبل از واو یک ضمیر مجروری داشته باشیم.

سلمت علیه و إخوته
ُ
مجرورات
مجرورات بر دو قسم هستند:

 )2مضاف الیه

 )1مجرور به حرف جر

مجرور به حرف جر
اسمی که بعد از یکی از حروف جر واقع شود ،مجرور به حرف جر نامیده می شود .مهمترین حروف جر عبارتنداز

يف  ،م ْن  ،علی  ،إلی و...

يف املدرسة

م ْنکُ ْم

للمعلِم

نکته :همانطور که مشاهده می شود کلمه بعد از حرف جر ممکن است یک ضمیر باشد.
مضاف الیه
در زبان عربی اگر دو اسم به هم اضافه شوند ،به اسم اول مضاف و اسم دوم مضاف الیه می گویند.

کتاب الطّالب
ٌ

یوم الدین

نکته : 1اگر ضمیری به اسم متصل شود آن ترکیب حتماً اضافی است.

کتابکم

مدرستنا

نکته :2مضاف در جمله دارای یکی از نقش های دیگر است ،به عبارت دیگر مضاف نقش نیست و اعراب مشخصی
ندارد بلکه بنا به شرایط می تواند منصوب یا مرفوع یا مجرور باشد.
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نکته :3برخی اسامی دائم االضافه هستند .بعد از این اسامی همیشه مضاف الیه می آید و خود این کلمات نقش
می گیرند .برخی اسامی دائم االضافه عبارتنداز :کُلّ  ،بَعض  ،مِثل  ،عِند  ،لَدُن  ،جَمِیع  ،قَبل  ،بَعد  ،اَمام  ،خَلف ،
فَوق  ،تَحت
نکته :4برعکس کلمات فوق برخی کلمات وجود دارند هیچگاه مضاف الیه نمی پذیرند .این کلمات عبارتند از:
افعال ،اسامی اشاره ،اسم موصول ،ضمیر ،اسم ذوالالم ،اسم دارای تنوین
نکته :5نون جمع مذکر سالم و مثنی هنگام مضاف واقع شدن از بین می رود.

معلّمو املدرسة

والدیک

یوماه

توابع
منظور از توابع کلماتی هستند که از نظر اعراب تابع ماقبل خود هستند .توابع  5دسته هستند:
دو) بدل

یک) نعت

چهار) عطف به حروف

سه) عطف بیان

پنج) تاکید

نعت
نعت تابعی است که متبوع خود را با بیان صفتی از صفات آن و یا بیان صفتی از صفات متعلق آن کامل کند .به
عبارت دیگر به اسمی که حالت و چگونگی اسم قبل از خود را توصیف می کند صفت و به اسمی که قبل از «صفت»
می آید را «موصوف» می گویند  .در زبان عربی به صفت «نَعت» و به موصوف «مَنعُوت» گفته می شود.

َمررتُ برجلٍ کریم
نکته :1موصوف و صفت از  4جهت با هم هماهنگی دارند:
 . 1از نظر معرفه و نکره بودن :یا هر دو تنوین دارند یا هر دو ال دارند
 . 2از نظر جنس :یا هر دو مذکرند یا هر دو مونث
 . 3از نظر عدد :هر دو باید یا مفرد باشند یا مثنی یا جمع
.4

از نظر عالمت :هر دو عالمت یکسان دارندٌ_ٍ_ً_ُ__َ_ .

نکته :2صفت به دو شکل به کار برده می شود :الف)مفرد

ب) جمله ( جمله و صفیه )

الف) صفت مفرد  :هر گاه صفت یک اسم باشد آن را «صفت مفرد » می نامیم و در چهار مورد از موصوف( اسم
قبل از خود) پیروی می کند
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ب) صفت جمله ( جمله وصفیـه )  :اگر جمله ی ( فعلیه یا اسمیه ) بعد از اسمی نکره بیاید « صفت » می باشد
که به آن « جمله وصفیه » می گویند  .جمله وصفیه در اعراب از اسم نکره قبل ازخود (موصوف) پیروی می
کند و اعرابش همیشه « محلّی » است .

ا َّلسا َع ُة کَ ْن ٌز ال یَ ْنفَـ ُد
نکته :3هر گاه موصوف جمع غیر عاقل (غیر انسان) باشد ،صفت برای آن به صورت مفرد مؤنّث می آید.

راسة م َن ا ْألَیّام الْ َجمیلَة
أَیّا ُم ال ِد َ
نکته : 4موصوف و صفت باید از نظر اعراب با هم مطابقت داشته باشند اما هریک می توانند دارای اعراب فرعی
باشند.

مواطن کثیر ٍة
يف
َ

ایت نسا ًء عال ٍ
امت
ر ُ

الرجل الذی جا َء من املدینة
رایت َ
نکته :5اسم موصول خاص بعد از اسم دارای «ال» غالبا صفت استُ .
چکیده صفت مفرد
 . 1اسامی مشتق با داشتن شرایط  4گانه :الرجلِ العالمِ  ،امراةٌ ضاحکةٌ
 . 2ذو پس از اسم نکره :رجلٍ ذی علمٍ  ،تلمیذاً ذا علمٍ
 . 3اسم مشتق دارای ال بعد از اسم اشاره :هذا العالم
 . 4اسم مشتق دارای ال بعد از أیّ و أیّة :أیُّها العالِم
 . 5اسم موصول خاص بعد از اسم دارای ال :المرأة التّی
 . 6اسم موصول خاص بعد از معرفه به اضافه :کتابنا الذّی
 . 7اسم منسوب :رجلٌ طهرانیٌ
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ترکیب وصفی و اضافی
نکته :1راه تشخیص ترکیب وصفی از اضافی:
اگر به معنای ترکیب عبارت «این  ..........تر است» اضافه کنیم و معنای درستی بدهد ترکیب موصوف و
صفت است .مثال:
بح ٌر کبی ٌر :دریای بزرگ
البیت :در خانه
باب َ
ُ

این دریا بزرگ تر است
این در خانه تر است

موصوف و صفت
مضاف و مضاف الیه

نکته :2اگر در یک عبارت هم صفت و هم مضاف الیه داشته باشیم ،در زبان عربی ابتدا مضاف الیه و بعد صفت
می آید در حالیکه در ترجمه فارسی ابتدا صفت و سپس مضاف الیه می آید.
عربی

اسم  +مضاف الیه  +صفت

آله الطاهرین

فارسی

اسم  +صفت  +مضاف الیه

خاندان پاکش

بدل
بدل اسمی است غالباً جامد که بدون واسطه حرف عطف پس از اسمی دیگر به منظور تأکید و توضیح آن میآید
و مراد اصلی گوینده است ،و همین ویژگی آن را از دیگر توابع که در حقیقت مکمل و مفسر متبوعند ،نه مراد و
مقصود اصلی ،متمایز میسازد.
مبدل منه تطبیق کند.
ٌ
بدل تنها از لحاظ اعراب باید با
غالبا وقتی اسم و صفت کنار هم به کار می روند اولی مبدلمنه و دومی بدل است.

عیسی ( ع ) یَشفی املَرضَ ی
بی َ
کانَ ال َّن ُّ

َمین
رب العال َ
ال َحم ُد لله ِ

موسی
إ َّن هذا لَفی ُّ
الصحف االولَی ُصحف إبراهی َم و َ
انعمت علَیهم . . .
الذین
الرصاطَ امل ُستقی َم ِصا َط
َ
َ
إهدنا ِ
رایت َصدیقتَک مری َم
ُ
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عطف بیان
عطف بیان اسم جامدی است که کلمات ماقبل خود را توضیح می دهد و به دو صورت زیر می آید .
أی و أیّة بیاید .
 )1اسم « ال » دار جامدی که بعد از اسم اشاره یا بعد از ّ

هی أق َو ُم
إنَّ هذا القرآ َن یَهدی للّتی َ
قین
تاب
َ
دی للمتَّ َ
الریب فیه ُه ً
َ
ذلک الک ُ
َّمت علی هوالء الرجال
سل ُ
ُرسی
جلس الط ُ
فل علی َ
َ
ذلک الک ِ
أیُّها العالم
نکته  :اگر اسم «ال» دار مشتق باشد صفت است .

ذهب
ذل َ
ک امل ُعلِ ُم َ

 )2دو اسم « إبن و بِنت » اگر بین دو اسم علم بیاید  ،عطف بیان است .

و آت َینا عیسی اب َن مریَ َم الب ِینات

َ
علی ب ُن ابی طالبٍ
قال ُّ
بنت ٍ
أسد
فاطم ُه ُ

طالب ( ع ) ُمبلِغ ُه رساله کربَال َء
علی بن أبی ٍ
ب ُ
نت ِ
عطف به حروف

به حروف ( َو  ،فَـ  ،ث ُ َّم  ،أم  ،أو  ،ال  ،بَل و  ) . .حروف عطف گفته می شود کلمه ای که بعد از این حروف قرار
می گیرد از نظر اعراب تابع ماقبل خود می باشد به کلمه قبل این حروف «معطوفٌ علیه» و به بعد آن «معطوف»
می گویند.

عل الل ُه الل َّیل و ال َّنها َر
َج َ
علی و محم ٌد ث ُ َّم حمی ٌد
جا َء ٌ
تاب عن َدکم أم رسال ٌه ؟
أک ٌ
ادق فی ال َحیاه
الص َ
الت ُجالس الکاذ َب بل ّ
ک
ُک َمن َص َدقَک ال َمن ص َّدقَ َ
َصدیق َ
گاهی ممکن است یک جمله به وسیله حرف عطف معطوف واقع شود .نزل القوم ُ ث ّم ارتحلوا
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تاکید
گاهی برای تثبیت مطلبی در ذهن شنونده و برطرف کردن شکّ و تردید آن را تکرار می کنیم به چنین اسلوبی
تاکید گفته می شود  .تاکید به دو دسته لفظی و معنوی تقسیم می شود .
 . 1تاکید لفظی  :تاکیدی است که در آن لفظی عیناً دو بار تکرار شود  .در این حالت به کلمه اوّل موکَّد
(تاکید شده) و به کلمه دوّم موکِّد (تاکید کننده) گفته می شود .

کال َس َیعلمو َن
کالّ َس َیعلَمونَ ث ُ َّم ّ
جعت اال َن
نَعم نَعم َر ُ
َرووف ٌ
کل ٌ
رووف
انَّ ربَّ َ
اولئک امل ُق َّربو َن
السابقونَ
َ
السابقونَ ّ
ّ
اس إت َّحدوا أما َم الظُّلم
اس ایُّها الن ُ
ایُّها النّ ُ
تاکید معنوی  :کلمه « کُلّ » نیز می تواند به عنوان موکِّد کلمه قبل از خود را مورد تاکید قرار دهد دقّت کنید
کلمه «کلّ» به همراه ضمیر مُتَّصلی می آید که به موکَّد برمی گردد .

َر َجع ال َّتالمی ُذ کُلُّهم
َرست االشجا َر کلَّها
غ ُ
ک فی املواطن کلِها
إحفَظ َصدی َق َ
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عدد
انواع عدد
 )2اعداد اصلی

عدد در زبان عربی بر دو نوع است )1 :اعداد ترتیبی
اعداد ترتیبی

العاَش
الدرس
ُ
ُ

اعداد ترتیبی برای بیان رتبه ی معدود خود می آیند.

الصفح ُة السابع ُة

اعداد ترتیبی در زبان عربی از  1تا  20عبارتند از:
اعداد ترتیبی
مذکر

عدد

مذکر

مونث

عدد

1

األول

األولی

11

الحادی عرش الحادیة عرشة

2

الثانی

الثانیة

12

الثانی عرش

الثانیة عرشة

3

الثالث

الثالثة

13

الثالث عرش

الثالثة عرشة

4

الرابع

الرابعة

14

الرابع عرش

الرابعة عرشة

5

الخامس

الخامسة

15

الخامس عرش الخامسة عرشة

6

السادس

السادسة

16

السادس عرش السادسة عرشة

7

السابع

السابعة

17

السابع عرش السابعة عرشة

8

الثامن

الثامنة

18

الثامن عرش

الثامنة عرشة

9

التاسع

التاسعة

19

التاسع عرش التاسعة عرشة

10

العاَش

العاَشة

20

العرشون

مونث

العرشون

نکته : 1اعداد ترتیبی همیشه صفت براس معدود خود هستند بنابراین از نظر جنس ،عدد و اعراب از معدود خود
تبعیت می کنند.
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نکته : 2اعداد ترتیبی همان اعدادی هستند که در ترجمه فارسی معموال به آنها پسوند «اُم» اضافه می شود .اول،
دوم
نکته :3اعداد ترتیبی همیشه بعد از معدود خود می آیند.

الدرس اال ّول
ُ

الساع ُة الثانیة عرشة

اعداد اصلی
اعداد اصلی ،اعدادی هستند که برای شمارش به کار می روند.

عرشة ٍ
دروس

 10درس

اعداد اصلی بر  4نوع هستند:
 )1اعداد مفرد

 1الی 10

 )2اعداد مرکب

 11الی 19

 )3عقود

 40 ،30 ، 20الی 90

 )4اعداد معطوف

 21الی 99
اعداد مفرد عبارتند از:

ست ،سبع ،مثانی ،تسع ،عرش
واحد ،اثنان ،ثالث ،اربع ،خمسّ ،
به ترکیب زیر توجه کنید:

خمس ُة ٍ
رجال  :در این ترکیب «خمسة» عدد و «رجال» معدود نامیده می شود.
 1و  : 2بر خالف تمام اعداد ،این دو عدد بعد از معدود خود می آیند و برای معدود خود نقش صفت دارند ،لذا
در جنس و عدد و اعراب تابع معدود خود هستند.

َر ُج ٌل واح ٌد

طالبتان إثنتان

تلمی َذیْن إث َن ْین

پس  1و  2بعد از معدود ،هم جنس ،هم عدد و هم عالمت معدود می آیند.

 3تا  :10هر یک از اعداد «ثالثة» تا «عرشة» می تواند با «ة» یا بدون آن بیاید.تفاوت این دو حالت در مذکر یا
مونث بودن عدد است که در زیر خواهد آمد.

ثالث  ،ثالثة سبع  ،سبعة تسع  ،تسعة
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معدود اعداد  3تا  10مثل زبان فارسی قبل از عدد می آید.

خمس ُة رجا ٍل

این اعداد همیشه مخالف جنس معدود خود می آیند.
عدد مونث معدود مذکر

عدد مذکر معدود مونت

خمس ُة رجا ٍل

خمس املومنات
ُ

نکته  :در زبان عربی همیشه عدد نقش می گیرد .به عبارت دیگر در زبان عربی این عدد است که مبتدا ،خبر،
فاعل ،مفعول و  ...واقع می شود.

عرش ٍ
جا َء خمس ُة ٍ
مصابیح
آیات يف صفنا سبع ّة
رجال
ُ
َ
رایت سب َع الطالبات قرأتُ َ
معدود اعداد  3تا  10همیشه به صورت جمع و مجرور می آید

دو کلمه «بَضْ ع» و «بَضْ َعة» هرگاه به جای عدد به کار رود ملحق به قواعد اعداد  3تا  10می باشد.

جا َء بَضْ َع ُة ٍ
رجال و بَضْ ُع نسا ٍء
اعداد مرکب عبارتند از:

رش،
رش ،مثانیة َع َ َ
رش ،سبعة َع َ َ
رش ،ستَّة َع َ َ
رش ،خمسة َع َ َ
رش ،اربعة َع َ َ
رش ،ثالثة َع َ َ
رش إثنَي َع َ َ
رش ،إثنا َع َ َ
أ َح َد َع َ َ
َر ُجالً
رش
تسعة َع َ َ
رش َة،
رشةََّ ،
رشةََ ،
رشةََ ،
رشةَ ،سب َع َع َ َ
ست َع َ َ
خمس َع َ َ
اربع َع َ َ
رشةَ ،ثالثَ َع َ َ
رش َة إث َنتَي َع َ َ
رشةَ ،إثنتا َع َ َ
أ َح َدی َع َ َ
إمراةً
رش َة
رشةَ ،تس َع َع َ َ
مثانی َع َ َ
َ
نکته : 1یکان اعداد مرکّب از نظر جنس از قاعده اعداد مفرد پیروی می کنند .اگر یکان 2و 1باشد ،هم جنس با
معدود می آید ،اگر یکان  3تا  9باشد مخالف جنس معدود می آید.
رش َة مونث)
رش مذکر و برای َع َ َ
نکته :2دهگان اعداد مرکّب همیشه هم جنس معدود می آید ( .برای َع َ َ
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بجز یکان عدد  ( 12إث ْنا و إث ْ َنتا در حالت مرفوعی) ( ،إث َني و إث ْ َن َتي در حالت منصوبی و مجروری) که اعراب آنها
مثل اسم مثنی بر حرف است بقیه اعداد مرکب ،هر دو جزءشان همیشه مبنی بر فتح است.
(همیشه فتحه دارند و این فتحه تغییر نمی کند).

معدود اعداد مرکب همیشه به صورت مفرد و منصوب می آید.

سبع عرش َة صفحة
قرأتُ َ

عرش إماماً
عد ُد أمئّة أهل بیت إثنا َ

يف الحدیقة أحدي عرش َة شجر َة

َرأیْ ُت يف املوقف إثنتي عرش َة سیار َة

عرش طالباً
َر ُ
إیت تس َع َة َ

عقود عبارتند از:

ع ْرشون ،ث َالثون ،أربعونَ ،خ ْمسون ،ستّونَ ،سبْعون ،مثَ انون ،ت ْسعون
ع ْرشین ،ث َالثین ،أربعینَ ،خ ْمسین ،ستّینَ ،س ْبعین ،مثَ انین ،ت ْسعین

َر ُج ًال طالبَ ًة
َر ُج ًال طالبَ ًة

نکته :1معدود عقود همیشه به صورت مفرد ،منصوب ،و هم جنس عدد می آید.
نکته :2عقود برای مذکر و مونث یکسان به کار می رود.

جا َء ع ْرشون طالباً

رایت خمسین تلمیذ ًة
ُ

عقود در حالت مرفوعی با «ون» به صورت(ع ْرشون ،ث َالثون و )...و در حالت منصوبی و مجروری با «ين» به
صورت (ع ْرشین ،ث َالثین و )...می آید و اعراب آن ملحق به جمع مذکر سالم است.
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بهزاد قشالقیان

اعداد معطوف
نکته :1اعداد  21تا  99بجز عقود ،اعداد معطوف نامیده می شوند.
نکته : 2اعداد معطوف قبل از معدود خود می آیند و معدود آنها همیشه مفرد و منصوب است.
نکته : 3قواعد قسمت اول این اعداد تابع قواعد اعداد مفرد است ،و معرب هستند(.اعراب آنها تغییر می کند)
نکته : 4قواعد قسمت دوم این اعداد مثل عقود بوده و تفاوتی برای مذکر و مونث ندارد.

َخ َر َج َخ ْم َس ُة و عرشون طالباً
دو عدد  100و (1000مأتة

ق َ َرأتُ واح َد و ثالثین مقال ًة

مئَة و الف) :برای مذکر و مونث یکسان به کار می روند .با توجه به نقششان در

جمله اعراب می گیرند و معرب هستند .این دو عدد قبل از معدود می آیند  .معدود آنها همیشه مفرد و مجرور
است .به مثال های زیر توجه کنید:

َعلی الشَ َج َرة مأت ُة الطائ ٍر

يف ال ُبحیرة ألْ ُف َس َمکَ ٍة

 . 1میان عدد و معدود نباید فاصله باشد.
 . 2اگر معدود جمع مکسر باشد مالک مذکر یا مونث بودنش شکل مفرد کلمه است.
 . 3اگر بعد از عدد و معدود صفت باشد ،صفت متعلق به معدود است نه عدد ،بنابراین تابع عدد است.

جا َءع ْرشونَ شاباً شجاعا ً
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بهزاد قشالقیان
چکیده مبحث عدد

عدد

جنس عدد

اعراب عدد

معدود

محل عدد و معدود

اعداد ترتیبی

هم جنس معدود

تابع معدود(صفت)

مطابق نقش

معدود+اعداد

1و2

هم جنس معدود

تابع معدود(صفت)

مطابق نقش

معدود+عدد

 3تا 10

مخالف معدود

مطابق نقش

جمع و مجرور

عدد+معدود

اعداد مرکب

یکان :مثل اعداد مفرد

مبنی بر فتح

مفرد و منصوب

عدد+معدود

دهگان :هم جنس معدود

بجز 12

برای مذکر و مونث

مطابق نقش

یکسان

ملحق به جمع مذکر سالم

یکان :مثل اعداد مفرد

مطابق نقش

عقود
اعداد معطوف

مفرد و منصوب
مفرد و منصوب

عدد+معدود
عدد+معدود

دهگان :مثل عقود
 100و 1000

برای مذکر و مونث

مطابق نقش

جمع و مجرور

عدد+معدود

یکسان

سه کلید مهم:

ٍ
ساموات
سب َع
عرش اماماً
إثنا َ
الف شه ٍر
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بهزاد قشالقیان

اسالیب جمله
ممکن است گوینده برای بیان مقصود خود از روش های گوناگونی بهره ببرد .به این روش ها اسلوب جمله و به
جمع آنها اسالیب جمله گفته می شود .اسالیب جمله به قرار زیر است:
 )1جمله خبری :از جمله های خبری برای رساندن خبر استفاده می شود و بر دو نوعند:

علی ذهب ايل البیت
الف) اسمیهٌّ :
علی ايل البیت
ب) فعلیه :ذهب ٌّ
 )2جمله استفهامی :از جمله های استفهامی برای پرسیدن درباره شخصی یا چیزی  ،استفاده می شود.

أین ذه ْب َت
َ
 )3جمله طلبی :از جمله های طلبی برای امر کردن به انجام کاری یا بازداشتن از انجام کاری ،استفاده می
شود( .امر و نهی)

ْلب املج َد و الَتك َْسل
أط ُ

 )4نداء :هر گاه بخواهیم شخص یا اشخاصی را صدا بزنیم  .از حروف ندا استفاده می کنیم و این حرف قبل
از اسم مشخص (اشخاص) می آیند.

علی
یا ُّ

یا مدین َة االحزان

 )5استغاثه :ندایی است که با آن از کسی که قادر به دفع ظلمی از مظلومی باشد طلب کمک و مساعدت
می شود و استغاثه یک صیغه دارد که عبارت است از:
اول) ادات ندا  :یا
دوم) مستغاث (مستغاث به)  :کسی که از او کمک خواسته می شود و با الم مفتوح (لَ) می آید.
سوم) مستغاث وله  :کسی که برای کمک خواسته می شود و با الم مکسور (لِ) می آید.

يا لَالْ غنياء للضُّ عفاء!

 )6ندبه :ندبه منادای انسانی است که دچار مصیبتی شده است و ندبه یک صیغه دارد که عبارت است از:
اول) ادات ندا « :واو» « ،یا»
دوم) اسم مندوب که به «الف» یا «الف و هاء» ختم می شود

ستا
وا َ ْح َ

يا والداه

 )7شرط :هنگامی که بخواهیم واقع شدن یا نشدن یک چیزی را وابسته ومقید به چیز دیگر بکنیم ،از
اسلوب شرط استفاده می کنیم

أنْ ن َْص ْرب نَطْ َف َر
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 )8اغراء و تحذیر :اغراء یعنی تحریک و تشویق کردن و تحذیر  ،یعنی بروز داشتن .از روش اغراء و تحذیر
برای تشویق شنونده به انجام کاری پسندیده یا برخورد داشتن وی از انجام کاری زشت استفاده میشود
االخالص(اغراء که با تقدیر فعل محذوف «الز ْم» منصوب شده است)
َ

الكذب ( :تحذیر که با تقدیر فعل محذوف «أُح ّذ ُرك »منصوب شده است)

الكذب (تحذیر)
الكذب (تحذیر) – ايّاك و
االخالص (اغراء) – الكذب َ
االخالص
َ
َ
َ
َ
 )9تعجّب :جمله ای تعجبی جمله ای است که درباره اظهار تعجب از چیزی بکار می رود و جمله ی تعجبی
به دو طریق ساخته می شود.

.1
.2

ْعل »  :ما أَ ْح َس َن اخالقَ الحسنة!
بر وزن «ما أف َ
بر وزن «أفْعل ب…»  :أ ْحس ْن باالخالق الحسنة!

نکته« :1ما» تعجب به لحاظ صرفی اسم است و از نظر اسم نحو مبتدا محسوب می شود.
نکته« :2افعل» فعل تعجب است که همراه با «ما» صیفه تعجب را تشکیل می دهد .به لحاظ نحوی فعل تعجب
همراه با ضمیر مستتر خود خبر محسوب می شود.
نکته :3کلمه بعد از صیغه تعجب «متعجب منه» نامیده می شود که از لحاظ نحوی مفعول بوده و همیشه
منصوب است.
نکته :4فعل تعجب جامد است یعنی برای تمام صیغه ها یکسان به کار می رود.

ما اکرث آیات اللّه يف الطبیعة

ما اظل َم املستعمرین

نکته :5متعجب منه ممکن است یک ضمیر باشد .در این صورت یک ضمیر منصوبی بعد از فعل بیان می شود.

ما أخطأهم
نکته :6فعل تعجب با همان افعالی ساخته می شود که اسم تفضیل ساخته می شود .پس هنگامی که فعلی یکی
از شرایط را از دست بدهد ،بعد از «اکثر» یا «اشدّ» مصدر آن فعل به صورت اسم منصوبی می آید.

ما اك َ َْرث اجتها َدك
نکته :7گاهی برای تعجب از روش های زیر استفاده می شود:

مقام!
یا ل ُه م ْن ٍ

یا ل ُه مقاماً!

للّه َد ُّر ُه کاتباً!

)10مدح و ذم :از اسلوب مدح و ذمّ برای تعریف شخص یا انسانی و یا برای سرزنش کردن وی استفاده
میشود

لق الصداق ُة
ن ْع َم ال ُخ ُ

الكذب
ئس الشيم ُة
ُ
ب َ

نکته :1جمله مدح یا ذم از سه قسمت تشکیل شده است.
حبَّذا»
الف) فعل مدح یا ذم :معروف ترین افعال مدح «نعم» و « َحبَّذا» و معروف ترین افعال ذم «بئس» و «ال َ
است.
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بهزاد قشالقیان

ب) ممدوح و مذموم که فاعل جمله باشد( .فاعل مدح یا ذم)
ج) اسم مخصوص به مدح یا ذم که مبتدا موخر است( .مخصوص به مدح یا ذم)
نکته :2فعل مدح و ذم به لحاظ نحوی خبر مقدم از نوع جمله فعلیه است ،فاعل مدح و ذم نقش فاعلی دارد و
مخصوص مدح و ذم مبتدای موخر است.
ح َّبذا» کلمه «ذا» اسم اشاره است و فاعل مدح و ذم محسوب می شود.
نکته :3در دو فعل مدح « َحبَّذا» و ذم «ال َ

الکذب
ال َحبَّذا
ُ

َح َّبذا العل ُم

نکته :4گاهی مخصوص به مدح و ذم حذف می شود ،در این صورت حتما باید قرینه ای در جمله وجود داشته
باشد.

ن ْع َم املولی و ن ْع َم النصیر
نکته :5گفتیم اسم مخصوص نقش مبتدای موخر می گیرد ،حال باید دانست گاهی مخصوص قبل از فعل مدح و
در جای اصلی خود به کار می رود که در این صورت مبتدا است.

ئس الشيم ُة
الكذب ب َ
ُ

لق
الصداق ُة ن ْع َم ال ُخ ُ

نکته :6فعل مدح و ذم جامد است و در تمام صیغه ها یکسان به کار می رود.

بالغت
در مورد صرف و نحو و بعضی اسالیب جمله مطالبی مطرح شد حال می خواهیم با علوم بالغت در زبان عربی
آشنا شویم .با آشنایی به علم بالغت میتوان به ظرایف و دقایق کالم پی برد و زیباییهای آن را حس نمود و از
سوی دیگر این امکان را بدست آورد که کالم متناسب با شرایط و موقعیت مخاطب استفاده نمود .بالغت شامل
سه بخش است:
الف) معانی

ب) بیان

ج) بدیع

علم معانی
معانی ،علمی است دارای اصول و قواعدی که رعایت آنها به متکلم و یا نویسنده امکان میدهد :الف) احوال گوناگون
مخاطبان را باز شناسد و از مقام و موقعیتهای مختلف آگاه شود؛ ب) کالم خود را منطبق و متناسب با آن احوال
و موقعیتهای متفاوت ایراد کند.
موضوع علم معانی نیزالفاظ (کلمه و کالم) است و در اینجا الفاظ عربی و یکی از مهمترین مطالبی که در علم
معانی مطرح میشود ،مبحث تاکید کالم است .تاکید کمک می کند تاثیر کالم در مخاطب بیشتر باشد .بعضی
روش های تاکید عبارتنداز:
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بهزاد قشالقیان

 )1استفاده از جمله اسمیه به جای جمله فعلیه:

کل شی ٍء
یَ ْعلَ ُم اللّ ُه َّ

 )2استفاده از «إنَّ» در جمله:

)3

بکل شی ٍء
اللّ ُه عال ٌم ِ

بکل شی ٍء
إنَّ اللّ َه عال ٌم ِ

«الم» مزحلقه :در جمله های اسمیه ،گاه برای تأکید مبتدا بر سر آن الم در می آید که به آن الم ابتدا

میگویند .مثال می گوییم :لَزی ٌد قائ ٌم
حال اگر بر سر این جمله حرف تأکید دیگری (حرف مشبهه بالفعل إنَّ ) بیاید برای آنکه دو تأکید کنار
هم قرار نگیرد ،الم بر سر خبر منتقل می شود .این الم را که بر سر خبر منتقل شده الم مزحلقه می
گویند.

عظیم
َّک لَ َعلَی ُخلُقٍ
ٍ
إن َ
 )4ما کافّه :به معنای فقط  ،مسلماً و....

إِنّ ا املومنون إ ْخ َوةٌ

 )5قسم :حروف جاره «با»«،تا» و «واو» که برای قسم به کار می روند به صورت «سوگند به  »...ترجمه
میشود.

هالک
والله أنَّ الکاف َر
ٌ

َوال َع ّرص

 )6ضمیر فصل :ضمیر منفصل مرفوعی که میان مبتدا و خبر یا اسم و خبر نواسخ بیان می شود.

واللَّ ُه ُه َو الغنّ ُی الحمی ُد

 )7تکرار :در قسمت توابع ،بخش تاکید لفظی این مورد بیان شد.

ٌ
ٌ
مخوف
مخوف
الطریق
ُ
 )8تقدیم :مقدم کردن بخشی از عبارت بر سایر بخش ها برای تاکید ،خود بر دو نوع است:
الف) تقدیم مفعول:

ایّاک نعبد

ب) تقدیم جارومجرورَ :علَی الله فلیتوکّل امل ُؤمنون

علم بیان
اصول و قواعدی است که به واسطه آن میآموزیم که چگونه میتوان یک مفهوم ر به شیوههای مختلف بیان کرد.
یکی از موضوعات علم بیان تشبیه است.
تشبیه :هرگاه چیزی با چیز دیگری در یک یا چند صفت همانند باشد برای انتقال سریعتر مفهوم آن به مخاطب
از اسلوب تشبیه استفاده میشود.

القرآن کالنور فی الهدایة
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تشبیه دارای چهاررکن است:
)1
)2

مشبه :همان چیزی است که میخواهیم آن را به دیگران لحاق کنیم مانند :القرآن
مشبهبه :آن چیزی است که مشبه به آن ملحق میشود ،مانند :النور

نکته :1این دو رکن طرفهای تشبیه نامیده میشوند.
 )3ادات تشبیه :لفظی است که داللت بر تشبیه میکند و میان مشبه و مشبهبه ارتباط برقرار میکند.
نکته :2انوع ادوات تشبیه:

الف) حروف :ک ،کَأَنّ

َنی کالبلبل
املُغ ُّ

سیف
کَاُنَّ اللّسانَ ٌ

ب) اسم :مثل ،شبیه ،نظیرُ ،م ٍ
حاک
ُه َو مثل البدر ُحسناً أو شبیه البدر

ٍ
محاک للقطار سع ًة
هو

ُهو نظیر حاتم کَ َرماً
الطفل أشَ ب َه العصفر
ُ

ج) فعل :أشبه ،شابه ،ماثل ـ حاکی

 )4وجه شبه :وصف مشترک میان دو طرف تشبیه (مشبه ،مشبهبه) است و در مشبه به قویتر و واضحتر

است مانند :فی الهدایة
نکته :3وجه شبه غالبا به صورت جارومجرور بیان می شود.
اقسام تشبیه:

)1

تشبیه تام األرکان(ساده یا کامل) :تشبیهی است که در آن ارکان چهارگانه تشبیه ذکر شده باشد

املعلم کاألب فی التضحیة
)2

تشبیه مجمل(مرسل) :آن است که ادات تشبیه در آن ذکر شده و وجه شبب حذف شده باشد مانند:

العلْ ُم م ُثل املصباح
)3

تشبیه مؤکّد :تشبیهی است که در آن ادات تشبیه حذف شده است،

مصباح فی الهدایة
العلم
ٌ
)4

تشبیه بلیغ :تشبیهی است که در آن وجه شبه و اداة تشبیه با هم حذف شده باشند

مصباح
العلْ ُم
ٌ
نکته :4هرگاه خبر مفرد جامد باشد معموالً تشبیه بلیغ است.
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تلفن تماس09358846121 :

القناعة کنز /ال ُّدنیا بیت
شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

علم بدیع
شیوههای زیباساختن کالم و تحسین آن را بدیع میگویند که برخی مربوط به لفظ و برخی مربوط به معنی
است .بنابراین علم بدیع به دو دسته تقسیم می شود:
 )1محسّنات لفظی
جناس :هماهنگی و مجانست میان حروف دو کلمه است که هریک معنای خاص دارد.

الساعة یُق ّْس ُم املجرمون مالَبثُوا غیر ساعة
یوم تقوم ّ
جناس بر دو نوع است:
الف) جناس تام :هرگاه دو کلمه در عدد ،حرکت و نوع و ترتیب حروف مثل هم میباشند تام است.
ب) جناس ناقص :هرگاه دو کلمه در عدد ،حرکت و نوع و ترتیب حروف فرق کند ،جناس ناقص است

وجو ٌه یومئذ ناَضة الی َربّها ناظرة
سجع :هماهنگی و توافق کلمات آخر جمله در حرف یا حروف یکسان است.

ک هو األبرت
ک و آنْ َح ْر إ َّن شانئ َ
إنّا أ ْعطَیْناکَ الکَ ْوثر ،ف ََص ِل ل َربِ َ
 )2محسنات معنوی
طباق :بکارگیری کلمات متضاد است ،مانند:
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ُهو األ ّول و اآلخ ُر

تلفن تماس09358846121 :

جا َء ال َح ّق و ز َه َق الباطلُ

شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

نکات ترجمه
در هنگام ترجمه معموال ترجمه لغات مورد نیاز نیست و داوطلب باید از نکات کلیدی برای ترجمه استفاده کند.
در این بخش سعی بر آن است که نکات کلیدی ترجمه در اختیار داوطلبان قرار گیرد.

ترجمه فعل
یکی از مهمترین بخش های ترجمه ترجمه فعل است .در ترجمه فعل باید به زمان و صیغه افعال توجه کنیم و
معادل ترجمه فارسی افعال را بدانیم.
 )1فعل ماضی در زبان عربی بدون کلمه دیگری به صورت ماضی ساده ترجمه می شود.
در صورتی که ما +فعل ماضی بکار رود به صورت ماضی ساده منفی ترجمه می شود.
ب :رفت (او یک مرد)
ذَ َه َ

ت :نرفت (او یک زن)
ما ذَ َه َب ْ

ذَ َهبْتُ ْم :رفتید (شما چند مرد)

ت :نرفتید(شما چند زن)
ما ذَ َه ْب ُ َّ

 )2در صورتی که قد+فعل ماضی به کار رود به صورت ماضی نقلی ترجمه می کنیم.
اگر «لَم» یا «لمّا»+مضارع مجزوم داشته باشیم فعل را به صورت ماضی نقلی منفی ترجمه می کنیم.
نکته :1اگر «لمّا» بر فعل ماضی یا مضارع در صورتی که مجزوم نشود ،وارد شود« ،هنگامی که» ترجمه
می کنیم.
نکته : 2می توان ماضی نقلی را به صورت ماضی ساده یا بالعکس ترجمه کرد.
قَ ْد ذَ َهبا :رفته اند (آن دو مرد)
ب :هنگامی که رفت(آن یک مرد)
مل ّا ذَ َه َ

لَ ْم یَ ْذهبا :نرفته اند(آن دو مرد)
مل ّا ت َ ْذهبین :هنگامی که می روی( تو یک زن)

ب  :قطعاً رفت
نکته :3گاهی قد+فعل ماضی در معنای تاکید هم به کار می رودَ .ق َدُ َذ َه َُ
نکته : 4در صورتی که قد+فعل مضارع داشته باشیم در ترجمه تقلیل معنا خواهیم داشت.

قَد
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یَتُوبُ الکافِرُ  :به ندرت کافر توبه می کند

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

 )3اگر کان به صورت فعل اصلی جمله به کار رود معادل فعل «بودن» ترجمه می کنیم.
کا َن العال ُم فی املسجد :عالم در مسجد بود

 )4اگر کان+لِ در جمله باشد معادل فعل «داشتن» ترجمه می کنیم.

کانَ

ل ٍ
کتاب :حمید کتابی داشت.
حمید ٌ

 )5اگر کان(+قد)+فعل ماضی به کار رفته باشد به صورت ماضی بعید ترجمه می کنیم.
در صورتی که ما+کان(+قد)+فعل ماضی داشته باشیم ترجمه به صورت ماضی بعید منفی خواهد بود.
نکته :وجود یا عدم وجود «قد» در این ساختار تاثیری در ترجمه ندارد.

کانَ (قَ ْد) ذَ َه َب :رفته بود(آن یک مرد)

ما کانوا(قَ ْد) ذَ َهبوا :نرفته بودند(آن چند مرد)

 )6اگر کان +فعل مضارع به کار رود ترجمه آن به صورت ماضی استمراری خواهد بود.
در سه صورت زیر در ترجمه فعل ماضی استمرای منفی خواهیم داشت:
اول :کان  +ال  +فعل مضارع
معادل ماضی استمراری فارسی

دوم :ما  +کان  +فعل مضارع
سوم :لم  +مضارع مجزوم کان  +فعل مضارع

کانَوا یَ ْذ َهبون :می رفتند(آن چند مرد)
ما کُ ْن ُتام ت َ ْذ َهبانِ :نی رفتید(شام دو مرد)

کا َن ال یَ ْذ َه ُبِ :نی رفت(آن یک مرد)
لَ ْم تَک ُْن ت َ ْذ َه ُبِ :نی رفت( آن یک زن)

نکته : 1در مواردی که ترجمه به صورت ماضی بعید و ماضی استمراری است(دو ساختار اخیر) اگر کان و
فعل اصلی در کنار هم بیایند باید از نظر جنس و عدد مطابقت داشته باشند ،اما در صورتی که بعد از
کان اسم بیاید کان به صورت مفرد می آید.

کانوا یَ ْذ َهبون
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تلفن تماس09358846121 :

کان الفالحون یعملون
شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

 )7گاهی ممکن است بعد از کان چند فعل ماضی و مضارع بیایند که با حرف عطف به هم مرتبط شده باشند،
در این صورت افعال در صورت ماضی بودن ،ماضی بعید و در صورت مضارع بودن ،ماضی استمراری ترجمه
می شوند.

الطالب یُطالعونَ
کانَ ّ

و یَکْ ُتبو َن واجبات ُه ْم :دانش آموزان مطالعه می کردند و تکالیف خود را می نوشتند.

 )8فعل مضارع در زبان عربی اگر بدون کلمه دیگری به کار رود به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود.
در صورتی که ال(گاهی اوقات ما) +فعل مضارع داشته باشیم ،مضارع اخباری منفی ترجمه می کنیم.
نب :می روند(آن چند زن)
یَ ْذ َه ْ َ

ب :نمی روم
ال(ما)أذْ َه ُ

 )9در موارد زیر فعل به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود:
اول :حروف ناصبه(به جز ل َْن)  +فعل مضارع
دوم:خبر لیت یا لعلّ در صورتی که یک فعل مضارع باشد
سوم:فعل شرط (ماضی یا مضارع)

معادل مضارع التزامی فارسی

چهارم:امر غایب
پنجم:فعل طلب(امر یا نهی)  +فعل مضارع

أنْ ت ُ ْخرجوا :که خارج شوند(بشوند)

إ ْن یَ ْذ َه ْب :اگر برود لیُ ْخرجوا :باید خارج شوند

الدرس :شاید معلم درس را شرح بدهد
رش ُح
َ
لَ َع َّل املعلّ َم یَ ْ َ
اُذْکُروين أذکُ ْرکُ ْم :مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.
نکته :کلمات إذ  ،إذا  ،لو  ،عندما و ...از ادوات شرط هستند هرچند به دلیل غیرعامل بودن فعل بعد
از خود را مجزوم نمی کنند.
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تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

«)10س» یا «سوف»  +مضارع  ،معنای مستقبل یا آینده می دهد.
اگر «لن»  +مضارع منصوب در جمله به کار رود معنای آن مستقبل منفی خواهد بود.
ب :خواهد رفت
سوف یَ ْذ َه ُ

ب :نخواهد رفت
لَ ْن یَ ْذ َه َ

)11ترجمه فعل امر و نهی به صورت زیر خواهد بود:
إذْ َهبی :برو (تو یک زن)

امر مخاطب(حاضر)

لِ  +مضارع مجزوم :ل َیذهبا :باید بروند( آن دو مرد)

امر غایب
نهی

ال(نهی)  +مضارع مجزوم :ال ت َ ْذهبوا :نروید(شما چند مرد)

 )12در ترجمه افعال به معلوم و مجهول بودنشان توجه کنیم(.از فعل مناسب از ریشه شدن استفاده می کنیم)
ب :زده شد
َض َب :زد َُض َ
ََ

ب :زده می شود
ْض ُ
یُ ْ َ

ب :می زند
یَ ْْض ُ

 )13در ترجمه باب های ثالثی مزید به کاربرد این باب ها توجه کنیم .ترجمه این افعال به شکل زیر است:
اول :دو باب افعال و تفعیل(و در مواردی استفعال) برای متعدی کردن فعل به کار می روند پس در ترجمه
هم باید به صورت متعدی ترجمه شوند.

ب :رفت
ذ َه َ
فَ َر َح :شاد شد

ب :برد
أذْ َه َ

خ َر َج :خارج شد
َ

خ َر َج :خارج کرد
أْ

فَ َّر َح :شاد کرد

خ َر َج :خارج شد
َ

إستَ ْخ َر َج :بیرون آورد
ْ

نکته :از باب استفعال برای طلب هم استفاده می شود.
دوم :دو باب مفاعله و تفاعل کاربرد مشارکت دارند .پس در ترجمه آنها باید مشارکت در فعل در نظر گرفته
شود .معموال در ترجمه این افعال از «با» « ،با یکدیگر» و کلمات این چنینی استفاده می شود.

کَتَ َب :نوشت
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کات ََب :به  ...نامه نوشت

تلفن تماس09358846121 :

ت َکات َبا :با هم نامه نگاری کردند
شماره تلگرام09012429821 :

صرف و نحو کارربدی(وژیه آزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

نکته :فعل در باب مف اعله به یک طرف نسبت داده می شود ولی در باب تفاعل فعل به هر دو طرف نسبت داده
می شود.
سوم :سه باب انفعال ،افتعال و تفعل برای اثر پذیری به کار می رود.

َج َم َع القُو َم فَأ ْجتَم ُعوا

قوم را جمع کرد ،پس آنها جمع شدند

َس
َستُ ال ُز َ
جاج فأنْک َ َ
کَْ
َس
َستُ ال َخشْ َب فَتَک َّ َ
کَْ

شیشه را شکستم ،پس شکسته شد
چوب را شکستم ،پس شکسته شد

ب :با کوشش کسب کرد
نکته :گاهی از باب افتعال برای بیان کوشش در انجام کار استفاده می شود .إکْتَ َس َ
 )14فعل  +حرف جر :گاهی افعال به همراه حرف جز معنای دیگری به خود می گیرند .مهمترین آنها
عبارتند از:
اول :قام  +حرف جر :انجام دادن ،پرداختن

قا َم الطالّ ب بتالوة قرآن:دانش آموزان به تالوت

قرآن پرداختند
علی ب َح َسنٍ  :علی حسن را می برد
یَ ْذ َه ُب ٌ

دوم :یَذهبُ  +حرف جر :متعدی معنا می شود

)15در صورت داشتن سه ساختار زیر در ترجمه از لفظ باید استفاده می کنیم:
اول :علی  +اسم یا ضمیر  +مضارع منصوب با «أن»  :علینا أن نذهب  :باید به مدرسه برویم
دوم :علی  +اسم یا ضمیر  +مصدر  :علینا االجتهاد فی الدرس  :باید در درس تالش کنیم.
سوم :یجب  +علی +اسم یا ضمیر +مضارع منصوب با «أن» :یجب علینا أن نذهب :باید که برویم.
چهارم :ل +امر از مضارع مجزوم شده :لیذهب :باید برود.

ترجمه اسم
 )16در ترجمه اسامی باید به مفرد ،مثنی و جمع بودنشان ،همچنین معرفه و نکره بودنشان توجه کرد.

املفتاح :کلید

املفاتیح :کلیدها

أری شجرةً :درختی می بینم
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تلفن تماس09358846121 :

صوتٌ  :صدایی اصواتٌ  :صداهایی
أری الشجرة :درخت را می بینم
شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

 )17در جمالت به ضمایر علی الخصوص ضمایر متصل نصبی و جری توجه کنیم .در ترجمه هیچ کلمه ای
نباید اضافه یا کم ترجمه شود و یکی از مواردی که همواره کم و زیاد ترجمه می شود ضمایر هستند.
سواله :سوال او /سوال خودش /سوالش

کالمک :کالم تو /کالمک /در محاوره کالم خود

 )18اگر «هنا» و «هناک» در اول جمله به صورت خبرمقدم بیاید ،به معنای وجود دارد می باشد.
هناک الشجرة يف الغابة :در جنگل درختی وجود دارد
 )19اسم اشاره ممکن است به اسم دارای دال اشاره کند یا اسم بدون ال:
اول :اسم اشاره  +اسم دارای ال :به صورت مفرد ترجمه می شود
دوم :اسم اشاره  +اسم بدون ال :مطابق صیغه خودش ترجمه می شود

هوالء التالمیذ محرتمون :این دانش آموزان محرتم هستند
هوالء تالمی ٌذ محرتمون :این دو دانش آموزانی محرتم هستند
 )20اسم دائم االضافه «کل» ممکن است به اسم مفرد نکرده یا اسم جمع معرفه اضافه شود:
اول :کل  +اسم مفرد نکره :به معنای «هر» یا «هریک»
دوم :کل  +اسم جمع معرفه :به معنای «همه»
ب :هر دانش آموزی
ک ُُّل طال ٍ

ک ُُّل الطالّ ب :همه دانش آموزان

)21در ترجمه ترکیب های وصفی و اضافی به نکات زیر توجه کنیم:
اول :ترکیب اضافی ممکن است به سه شکل زیر باشد:

کتاب املعلّم
یک :اسم  +اسم دارای الُ :
کتاب معل ٍّم
دو :اسم  +اسم بدون المُ :
سه :اسم  +ضمیر متصل نصبی و جری :کتابُنا
دوم  :موصوف و صفت از چهار جهت :عدد ،اعراب ،جنس و معرفه یا نکره بودن با هم تطبیق دارند.
سوم :در ترجمه این ترکیب ها نباید بین دو کلمه چیزی جز ( _ ) بیاید .کتاب زیبا ،کتاب معلم
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بهزاد قشالقیان

چهارم :اگر اسمی همزمان هم دارای صفت و هم دارای مضاف الیه باشد در عربی اول مضاف الیه و بعد
صفت می آید در حالیکه هنگام ترجمه فارسی باید اول صفت و سپس مضاف الیه آورده شود.
باب املدرسة الکبیر :در بزرگ مدرسه
)22در ترجمه اعداد به نقش عدد در جمله توجه کنیم ،همچنین اصلی یا ترتیبی بودن عدد را در نظر
بگیریم.
جاءت طالب ًة واحدةً :یک دختر دانش آموز آمد(عدد اصلی ،صفت)
الدرس الرابع :درس چهارم(عدد ترتیبی ،صفت)

قرأتُ

رش ٍ
آیات :ده آیه را خواندم(عدد اصلی ،مفعول)
ع َ

ترجمه جمله و اجزای آن
 )23در جمله اسمیه ،مبتدا را نهاد و خبر را گزاره جمله قرار می دهیم .خبر ممکن است جمله فعلیه باشد
که در این صورت در ترجمه از همان فعل استفاده می کنیم ولی در صورتیکه که خبر جمله فعلیه نباشد
در ترجمه معموال از فعل ربطی «است» و مشتقات آن استفاده می کنیم.
سبب ازدیاد قیمة االنسان :زیاد شدن تقوی سبب افزایش ارزش انسان است
إزدیاد التقوی ٌ
التالمی ُذ قَ ْد ذَ َهبونَ :دانش آموزان رفته اند

النجا ُة يف الصدق :نجات در راستگویی است
نکته : 1گاهی ضمیری بین مبتدا و خبر قرار می گیرد که به آن ضمیر فصل می گوییم .ضمیر فصل برای
تاکید در جمه می آید و در ترجمه از کلماتی مثل :نه تنها ،همان است ،که ،چنین است ،همان و...
استفاده می شود.
سبب ازدیاد قیمة االنسان:زیادشدن تقوی است که سبب افزایش
إزدیاد التقوی هو ٌ
ارزش انسان میگردد
العلامء هم البحار الزاخرة :دانشمندان همان دریاهای سرشار هستند.
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بهزاد قشالقیان

نکته :2ترجمه نواسخ :در ترجمه به ترجمه نواسخ مبتدا و خبر توجه کنیم.
اول« :ال» نفی جنس :معموال به صورت «هیچ  ....نیست» ترجمه می شود.
رجل فی البیت :هیچ مردی در خانه نیست
ال َ

ال ال َه إالّ

اللّه :هیچ معبودی جز اهلل نیست

دوم :حروف مشبهه بالفعل« :إنَّ » اگر در متون ادبی و بالغی مثل قرآن و نهج البالغه یا اسلوب بالغت در
سایر متون به کار رود ،نشان دهنده تاکید بود و به صورت «همانا ،بی تردید ،به راستی ،حقیقتا ،حتما و»...
ترجمه می شود« .أنَّ » معادل حرف ربط فارسی به معنای «که ،این که» به کار می رود .سایر حروف مشبهه
در معنای لفظی خود به کار می روند :کأن :مثل ،گویی ،مثل اینکه (معموال به عنوان ادات تشبیه به کار می
لعل :شاید ،امید است
رود) ،لکن :اما ،لکن ،ولی لیت :کاش ،ای کاشّ ،

إنَّ

الل َه غفو ًر :همانا خداوند آمرزنده است

نافع :دانستم که کتاب سودمند است
َعلَ ْم ُت أ َّن الکتاب ٌ

مین ُمتَّحدونَ  :ای کاش مسلمانان متحد شوند
َ
لیت املسل َ
گاهی حرف « ما » کافّه (بازدارنده) به همراه این حروف می آید که آنها را از عمل باز می دارد یعنی اسم بعد خود
را منصوب نمی کند .بعد از إنَّما می تواند جمله اسمیه و فعلیه بیاید و به کلمه « انَّما » ادات حصر به معنی تنها و
فقط گفته می شود.
الطالب امل ُج ُّد ناج ٌح :همانا فقط دانش آموز کوشا موفق است
إِنّ ا
ُ
گاهی خبر «إنّ» همراه با «ل» می آید .این ساختار برای تاکید بوده و در ترجمه از کلمات تاکیدی مثل «قطعا،
همانا و »...که در ترجمه «إنّ»استفاده می کردیم به کار می گیریم ،ولی تاکید این ساختار بیشتر است.

إنَّ االنسانَ

خ ْس :قطعا انسان در زیان است.
لَفي ُ

سوم :افعال ناقصه در معنای خود به کار می روند و تنها کان دارای نکته ترجمه ای است که در بخش ترجمه
افعال توضیح داده شد .ترجمه لفظی این افعال عبارتند از :کان ( بود )  ،صارَ ( شد )  ،لَیسَ ( نیست )  ،أصبَحَ (
شد  ،گردید )  ،مادامَ ( تا زمانی که  ،تا وقتی که )  ،مازالَ ( همچنان  ،پیوسته ) و ظلَّ ( گردید )
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لطیف :هوا لطیف است
الْج ُّو ٌ

کا َن الج ُّو لطیفاً :هوا لطیف بود

صار الج ُّو لطیفاً :هوا لطیف شد

س الج ُّو لطیفاً :هوا لطیف نیست
لَ ْی َ
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صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

چهارم :افعال مقاربه :این افعال مثل افعال ناقصه عمل میکنند و بر سه قسم تقسیم میشوند:
یک :کاد  /کرب  /أوشک :این دسته از افعال بر نزدیکی وقوع خبر داللت دارند مانند:
البیت یسقُطُ  :نزدیک بود که خانه فرو ریزد» که چنانچه به جای «کاد»« ،کرب» و «أوشک» را قرار دهیم
کاد ُ
نیز همین معنی را می دهد.
دو :عسی  /حری  /إخلولق :این دسته از افعال بر وقوع خبر معنای امید می بخشند مانند:
علی»« :امید است که علی باز گردد» در این جمله می توان به جای «عسی»« ،حری» و یا
«عسی أن یعود ّ
«إخلولق» را با همین معنی قرار داد.
سهَ :شع  /أنشا  /أخذ  /جعل :این افعال داللت بر شروع دارند مانند:
«َشع الشاع ُر یُنشد» :شاعر شروع به سرودن کرد» که به جای «شرع» نیز می توان هر یک از افعال گروه خود
را با همین معنا جایگزین کرد.
)24در جمله وصفیه سه حالت زیر قابل تصور است:
اول :فعل ماضی  +فعل ماضی(جمله وصفیه) :ترجمه جمله وصفیه به صورت ماضی بعید یا ساده
دوم:فعل ماضی  +فعل مضارع(جمله وصفیه) :ترجمه جمله وصفیه به صورت ماضی استمراری
سوم :فعل مضارع  +فعل مضارع(جمله وصفیه) :ترجمه جمله وصفیه به صورت مضارع التزامی
در ترجمه جمله وصفیه از لفظ «که» استفاده می کنیم

قرأتُ آي ًة أث َرتْ
رأيت قاضياً يحك ُم بالعدل :قاضی ای را دیدم که به عدل حکم می کرد.
ُ
تاب یُساع ُدنی فی فَهم ال ُّن ُصوص :به دنبال کتابی می گردم که مرا در
اُفَ ِت ُش َعن ک ٍ
يف قلبي :آیه ای را خواندم که در قلبم اثرکرد.

فهم متون یاری کند.
)25ترجمه منصوبات:
اول :مفعول مطلق:
در ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از کلمات تاکیدی مثل کامالً ،قطعاً ،بی شک ،حتما و ...استفاده می کنیم.
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در ترجمه مفعول مطلق نوعی از قیدهای بیانی (مثل به گونه اى -به طور مطلق -به طور کامل – کامل)
استفاده می کنیم .باید توجه کنیم این نوع مفعول مطلق به صورت مفعول ترجمه نشده باشد.

حت فرحاً :بسیار خوشحال شدم
فر ُ

بيك بكا ًء :به شدّ ت گریست.

أثرت الثقافة الفارسية يف الثقافة العربية تأثريا ً كامالً

:فرهنگ فارسﻰ به طور کامل

در فرهنگ عربی تأثیر گذاشت
دوم :مفعول له :در ترجمه آن از کلماتی مثل «برای ،بخاطر و »...استفاده می کنیم.
املؤمن قُرب ًة الی اللّه  :مؤمن به خاطر تقرب به خدا نماز می خواند
یُصلّی
ُ
سوم :تمییز از اسم قبل از خود رفع ابهام می کند ،بنابراین در محاوره می توان آن را به صورت «ازجهت ،از
نظر» و کلمات این چنینی ترجمه کرد اما در ترجمه کتابی و آنچه در کنکور مدنظر است این ترجمه به ما
کمک نمی کند .تمییز در سواالت کنکور باید به اشکال زیر ترجمه شود:
اگر تمییز بعد از اسم تفضیل باشد به صورت یک کلمه (معموال به شکل صفت برتر) ترجمه می کنیم.
هو أحس ُن اخالقاً  :او خوش اخالق تر است.
ترجمه محاوره ای :او از نظر اخالق بهتر است
گاهی تمییز را به صورت مبتدا ترجمه می کنیم.
رث م ّنی ماالً  :مال تو از من بیشتر است.
أنت أک ُ
ترجمه محاوره ای :تو از نظر مال از من بیشتر هستی
گاهی تمییز را به صورت فاعل ترجمه می کنیم.
حسنت هذه التلمیذ ُة أدباً :ادب این دانش آموز زیبا شد(خوب شد)
ترجمه محاوره :این دانش آموز از نظر ادب زیبا شد(خوب شد)
گاهی تمییز را به صورت مفعول ترجمه می کنیم.
الدرس عنواناً :عنوان درس را حفظ کردم
حفظت
ُ
َ
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چهارم :ترجمه حال :حال ممکن است مفرد باشد یا به صورت جمله حالیه به کار رود .حال مفرد را معموال به
صورت صفت حالیه ترجمه می کنیم و در ترجمه جمله حالیه از کلماتی مثل« :درحالیکه ،که» استفاده می
کنیم.
ب من الصف ضاحكّي :دانشجویان خندان(با خنده) از کالس خارج شدند.
َخ َر َج الطُ ّال ُ

رأيتُ َه وهو يَكْتُ ُب

 :او را دیدم درحالیکه می نوشت (.او را دیدم که می نوشت)

خرجت من البيت و السام ُء متُ طر:آسمان میبارید که از خانه خارج شدم
ُ

جمله حالیه در صورتی که فعلیه باشد ممکن است به دو صورت زیر مطرح شود:
فعل ماضی  +فعل ماضی :ترجمه جمله حالیه به صورت ماضی بعید یا ماضی ساده
فعل ماضی  +فعل مضارع :ترجمه جمله حالیه به صورت ماضی استمراری

الدرس :معلم خارج شد درحالیکه درس را به ما یاد داده بود(یاد داد)
َخ َر َج املعلِ ُم و قد َعلَّ ْمنا
َ
ک :معلم درحالیکه می خندید ،آمد
جا َء املعلِ ُم یَض َح ُ
پن جم :ترجمه مفعول فیه :تنها نکته مورد توجه برای داوطلبان کنکور ترجمه کلمه «عند» است که هم به صورت
ظرف زمان و هم به صورت ظرف مکان به کار می رود.
الکتاب عن َد التلمیذ :کتاب نزد دانش آموز است
ُ
ب ايل املسجد عند الغروب :به هنگام غروب به مسجد می رویم
نَ ْذ َه ُ
ششم :مستثنی
استثنای مفرغ را می توان به صورت مثبت و حصری ترجمه کرد .در این حالت کلمه تاکیدی(مثل تنها ،فقط
و )...روی آنچه مستثنی به حساب می آید تاکید کند  ،به زبان ساده تر مستثی باید مورد تاکید و انحصار
باشد.
َتبت اال متریناً :فقط تمرین نوشتم
ما ک ُ
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بهزاد قشالقیان

هفتم :مفعول معه
مفعول معه اسم منصوبی است که بعد از «واو» قرار می گیرد که این «واو» معنای «معیت و همراهی» می دهد

غیابُالشمس
ینهض ال ّزارع و طلو َُعُالشمس ،و یرقد و َُ
کشاورز با طلوع خورشید از جا برمی خیزد و با غروب خورشید می خوابد
إذهب و أباک  :با پدرت برو

سایر موارد ترجمه
الصحیح
َ )26عیِ ْن ال َخطأ َ /عیِ ْن َ
در این سواالت  4گزینه آمده که هر کدام دارای یک جمله عربی و یک جمله فارسی است و ما باید گزینه صحیح
یا غلط را پیدا کنیم .در این سواالت گاهی عبارات از نظر معنا به هم مرتبط هستند و مربوط به یک متن هستند
در این صورت ترتیب جمالت را پیدا کنید ،این مورد به شما بسیار کمک می کند.
در پاسخ دادن به این سواالت باید هر گزینه را یک تست مستقل در نظر بگیریم ،یادمان باشد این سواالت وقت
گیر هستند اما به سختی ظاهرشان نیستند.
)27در تعریب(ترجمه فارسی به عربی ) به ترجمه لغات ،قواعد و نکات ترجمه ای که در این نکته آمده است
بسیار توجه کنیم.
 )28در موارد درک مطلب به ترجمه افعال که در بخش اول جزوه آمده است توجه ویژه داشته باشیم.

کُ ْن صبورا ً ،الدروس التی تَتَ َعلَّمها الیوم ستفیدک غدا ً
صبورباش ،دروس هایی که امروز یاد می گیری به درد فردایت خواهدخورد.
موفق باشید .بهزاد قشالقیان
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نمونه سواالت
)1

ٍ
ساعات»
م ّیز الجواب الصحیح فی جملة« :سوف ترشق الشمس .....

الف) بعد ثالث
)2

ب) خالل ثالثة

ج) قبل ثالثة

د) منذ ثالث

انت الجواد و منک الجو ُد اوله فإن هلکت فام جود مبوجود!»
م ّیز الصحیحَ « :

الف) الجود :مشتق و صفة مشبهة ،معرف بأل /مبتدا مؤخر و مرفوع ،الجملة اسمیة و معطوفة
ب) اول :اسم ،من االعداد الرتتیبة ،نکرة ،صحیح اآلخر /بدل و مرفوع بالتبعیة للمبدل منه «الجود»
ج) موجود :مشتق ،اسم مفعول ،مصدره«وجود» /خرب مفرد ملا الشبیه بلیس ،مجرور فی اللفظ و
منصوب محال
د) الجواد :مشتق و صفة مشبهة ،معرب ،صحیح اآلخر ،منرصف /نعت و مرفوع بالتبعیة للمنعوت
«انت»
 )3نقش و اعراب «ذلک» در جمله « اتی ذلک التلمیذ» چیست؟

ب) فاعل -لفظاً مرفوع

الف) فاعل -محالً مرفوع
ج) مفعول -محالً منصوب
)4

د) مفعول -لفظا منصوب

«إنّ الینا ایابهم ،ث ّم ا ّن علینا حسابهم» ت َ ُد ُّل اآلیتان علی ...

الف) رجوع الناس الی ربهم بعد املحاسبة!
ب) محاسبة االنسان بعد أن یرجع الی ربه!
ج) ایاب االنسان الی ربه بعد محاسبة!
د) حساب الله تعالی الناس قبل أن یموتوا!
)5
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کدام گزینه از نظر عدد و تمییز آن صحیح نیست؟

الف) اشرتیت عرشة أقالم

ب) بعت ثالثة مئات أقال ٍم

طالب
ج) جاء ثالث ُة االف ٍ

د) رأیت عرشین طالب ًة

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

 )6ع ّین الخطأ:
الف) إن تحرتم االنسانُ اآلخرین واللّه یحرتموه!
ب) إن یحرتم االنسانُ اآلخرین فواللّه یحرتمونه!
ج) اإلنسانُ ان یحرتم اآلخرین و اللّه یحرتموه!
د) اإلنسا ُن ان یحرتم اآلخرین و اللّه یحرتمونه!
 )7ع ّین التشکیل الصحیح العبارة التالیة « :بلغ عدد الکتب الحقوقیة فی مکتبتنا ألف کتاب»
اب
ُتب – الحقوقی َة – مکتب َة – ُ
إلف  -کت ٍ
الف) الک َ
ألف
ب) بَلَغَ  -الكثب  -الحقوقي َة  -مكتب َة َ -
کتاب
ج) عد ُد  -الحقوقية  -مكتبة َ -
ألف ٍ -
کتاب
الكتب  -الحقوقية َ -
د) عددَ -
ألف – ٍ
َ
« )8حذر»

در آیه شریفه «يجعلون أصابعهم يف أذانهم من الصواعق حذر املوت» چیست ؟

الف) فعل ماضی ثالثی مجرد
ب) حال و مضاف
ج) مفعول له و منصوب
د) مفعول ثانی برای يجعلون
 )9عّي الصحيح يف التشكيل« :رأيت املؤمنات يدفعن زكواتهن وال يرفعن أصواتهن»
ٍ
أصوات
الف) زكواتَ ُ -ه َّن  -یَ َرفَ َعن –
ب) رأيت  -املومناتَ  -يَدفَع َن  -زكوات
ج) يَدفَع َن  -زكوات  -ه َّن  -أصواتَ
د) املؤمنات  -يَدف َعن  -زكواتَ – يَرفَ َع َن
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بهزاد قشالقیان

 )10عّي املعادل للعبارة التالية« :ما اعانني يف األمور اال اُيان»:
الف) أعانني اُياين يف جميع األمور
ب) اُياين هو الذي أعانني يف األمور
ج) أن اُياين أعانني يف األمور
د) اِنّ ا أعانني يف األمور إُيانی
 )11عّي الصحيح يف التشكيل« :وجب علينا أن نحاسب أنفسنا محاسبة دقيقة»
انفس  -محاسب َة  -دقيق ًة
حاس ْب َ -
الف) ا ّن  -نُ َ
أنفس  -محاسب ًة  -دقيق ٍة
حاسب َ -
ب) َعلَينا  -نُ ُ
أنفس  -محاسب ًة  -دقيق ًة
حاسب َ -
ج) َو َج َب  -نُ َ
نفس  -محاسب ًة  -دقيق ًة
د) ُوج َب  -أن  -أ َ
 )12عّي الصحيح يف االعراب و التحليل الرصيف «علينا وزن األمور مبيزان العقل»
الف) علينا :عىل :حرف ،عامل جر ،نا :ضمیرمتصل للرفع  -مبني عىل الفتح /الجار و املجرور و خرب مقدم
ب) عقل :مفرد مذكر  -معرف بأل  -معرب  .صحيح اآلخر  -منرصف  /نعت و مجرور بالتبعية
ج) میزان :اسم  -مفرد مذكر  -مشتق ،اسم آلة من مصدر وزن  -نكرة  -مبنی  /مجرور بحرف جار
د) وزن :اسم  -مفرد مذکر  -جامد  -معرف باألضافة  /مبتدا مؤخر و مرفوع ،والجملة اسمية
 )13عّي الصحيح عن كلمة «آخر»« :وال تجعل مع الله إلهاً آخر»:
الف) متییز و منصوب ب) حال و منصوب ج) حال و منصوب التبعية د) نعت و منصوب بالتبعية
 )14اسم (كان) در جمله « الشعر يف القديم كان أهم وسائل االعالم املؤثرة» کدام است ؟
الف) الشعر

ب) اهم

ج) ضمري

د) املؤثرة

 )15وضعت الكلمة املناسبة يف الفراغ« :جاء  ..........فام بقيت يف  ..........شجرة خْضاء»
د) الخريف – الغابة
ج) الربيع  -الرب
الف) الشتاء – البحر ب) الصيف – البستان
 ) 16جمله «نحن صادقون يف علمنا» با (فعل ناقصه) چگونه می شود ؟
الف) صاروا صادقون  ....ب)كنا صادقّي  ....ج)ليس نحن صادقّي  ...د)نكون صادقون
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صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

)17عّي الصحيح عن االعراب و التحليل الرصيف« :اهدنا الرصاط املستقیم»
الف) مستقیم :مفرد مذكر  -مشتق و صفة مشبهة  -معرف بأل  -صحيح األخر  -ممنوع من الرصف /
نعت و منصوب
ب) نا :اسم غري منرصف ۔ ضمیر متصل للنصب أو للجر  -للمتکلم مع الغري  -معرفة  /مفعول به و
منصوب محال
ج) ِصاط :اسم  -مفرد مذكر  -مشتق و صفة مشبهة  -معرف باالضافة  -معرب  /مفعول به ثان و
منصوب
د) اهد :فعل أمر  -للمخاطب  -مجرد ثاليث  -معتل و أجوف  -مبني  /فعل و فاعله ضمري «أنت»
املسترت
«) 18ما» در جمله «ما أنقض النوم لعزائم اليوم» چیست؟
الف) تعجبیه و مرفوع محال

ب) تعجبیه و منصوب محال

ج) موصول و مرفوع محال

د)نافیه و محلی از اعراب ندارد

اقرأ النص التايل بدقة ثم أجب عىل األسئلة يناسب النص:
حدث نزاع امرأتّي عىل طفل يف أيام االمام عيل (ع) و كانت كل واحدة منها تدعﻰ أنه ولدها إو عظمها
االمام و خوقهام ،و لكنهام ظلتا عىل ادعاء الولد .عندئّي أمر األمام باحضار املنشار ! فقالت املرأتان :فام
تصنع به ؟ قال :أقده يصفّي ،لكل واحدة منكام نصه ! فكتت احداهام و صات األخرى :ال يا أبا الحسن !
أن كان البد من ذلک ،قلتأخري الولد لها ! فقال :الله اکرب ! هذا إبنك دونها ،و لو كان ابنها لرقت عليه و
أشفقت.
 )19عّي العابرة الصحيحة:
الف) صاحت املرأتان معا عند االمام ب) طلب االمام املنشار بعد مدة
د) يف األخري كل من املرأتّي ادعت أنه ولدها
ج) قد الطفل نصفّي الثنّي
)20متﻰ طلب االمام املنشار ؟
ب) بعد سکوت االمرأة
الف) قبل ادعاء املرأتّي
د) يف بداية الحكم
ج) بعد املوعظة و التخويف
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صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

 ) 21در آیه شریفه «انا أعطيناك الكوثر» اعراب و نقش «کوثر» کدام است؟
الف) بدل از اسم آن و منصوب
ج) خبر آن و منصوب

ب) تمیز نسبت و منصوب
د) مفعول به و منصوب

 ) 22کدام گزینه درباره ی «ایاک» در آیه شریفه «ایاک نعبد» غلط است ؟
الف) اسم معرفه و مبنی بر فتح
ج) از ضمایر منفصل منصوب

ب) مبتدا و محال مرفوع
د) مفعول و محال منصوب

)23ما هو اعراب «املقاومة» يف جملة «ليس لالمة اإلسالمية اال املقاومة امام االعداة؟
د) نصب
ج) رفع
ب) جزم
الف) جر
 ) 24کلمه «دنیا» در آیه شریفه «بل تؤثرون الحياة الدنيا و االخرة خري و أبقی» کدام است؟
ب) اسم تفضيل و مؤنث
الف) اسم جامد و مقصور
د) مصدر و نعت
ج) افعل وصفی و مؤنث
 )25عّي الصحيح عن إعراب «الله» يف اآلية الكرُية« :لو ال َدفْ ُع الله الناس بعضهم ببعض أفسدت
االرض جمیعا»
الف) مضاف الیه فقط و مجرور لفظا

ب) مضاف الیه فقط و مرفوع محال

ج) فاعل ،مرفوع لفظا

د) فاعل ،مجرور لفظ و مرفوع محال

 ) 26جمله ی «استخرج املهندسون الحديد» با فعل مجهول چگونه می شود ؟

ب) ا ُستُخرج املهندسّي
الف) ا ُستُخرجت الحديد
د)ا ُس ُتخرج الحدي ُد
ج) ا ُس ُتخرج املهندسون
 )27ما هو الصحيح للفراغ اليجاد أسلوب الحال ؟ «حمل املقاتلون املسلمون اسلحتهم  ....عىل
األعداء»
د)مهاجمون
ج) هجامت
الف) مهاجمّي ب) هجوماً
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بهزاد قشالقیان

)28عّي الصحيح عن «کن  -يكون» يف اآلية الكرُية :إِنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له :كن فيكون.
الف) كال هام فعل تام ،و انفاعل مسترت فيهام
ب) كالهام من األفعال الناقصة ،و قد حذف األسم و الخرب
ج) كن :من األفعال الناقصة ،يكون :فعل تام
د) كن :فعل تام یکون :من األفعال الناقصة
 ) 29کدام گزینه اعداد  13تا  15را برای معدود مؤنث نشان می دهد ؟
الف) ثالث عرشة  /اربع عرشة  /خمس عرشة
ب) ثالثة عرش  /اربعة عرش  /خمسة عرش
ج) ثالث عرش  /اربع عرش  /خمس عرش
د) ثالثة عرش  /اربعة عرشة  /خمسة عرشة
 )30در آیه ی شریفه «ما کان اهلل
الف) ابتدا

ب) استغاثه

لیعذبهم» چه نوع المی به کار رفته است ؟

ج) حجود

د) تعلیل

 )31عّي الفاعل يف العبارة التالية« :ال ينبغي للعبد أن يثق بخصلتّي :العافية و الغنی»
ب) أن يثق  /العبد
الف) ضمیر «هو» املسترت  /ضمري هو املسترت
د) العبد  /ضمري « هو »
ج) مصدر مؤول  « /هو » املسترت
 )32کدام گزینه پاسخ مناسب برای جمله ی سؤالی «ملاذا نسجد ؟» نمی باشد ؟ «نسجد» .........
د) قربة له
ج) شکرأ للخالق
الف) ابتغاء للخالق ب) خاشعا لله
)33عّي «الضمري العائد » يف اآلية الكرُية« :قالوا شبحانک ال علم لنا إال ما علمتنا».
د) بدون ضمري عائد
ج) محذوف
ب) ضمیر «نا»
الف) ضمري «ت»
)34م ّيز اآلية الكرُية التي جاءت فيها «جملة وصفية»:
الف) أتأمرون الناس بالرب و تنسون انفسکم و أنتم تتلون الكتاب
ب) ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها األنهار
ج) و ال تهنوا وال تحزنوا و أنتم األعلون إن كنتم مؤمنّي
د) يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية
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بهزاد قشالقیان

 ) 35در کدام گزینه اسم تفضیل وجود ندارد ؟

ب) كنتم خري أمة أخرجت للناس
الف) بیدک الخري انک عىل كل يشء قدير
د) و ان تصربوا خري لكم والله غفور رحيم
ج) و أن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون
 ) 36کلمة «الحسنی» در آیه شریفه «ولله األسامء الحسني فادعوه بها» چیست ؟
الف) اسم جامد مقصور

ب) مصدر که صفت واقع شده

ج) مؤنث أفعل وصفی

د) مؤنث أفعل تفضیل

 ) 37در کدام گزینه مفعول مطلق تأکیدی به کار نرفته است ؟

الف) علينا أن نبتهل إىل الله ابتهاال خالصأ.
ب) نبتهل إىل الله ابتهالتّي أو أكرث يف اليوم
ج) يبتهل املؤمن إىل الله ابتهالة
د) يبتهل املؤمنون إىل الله ابتهاال
)38عّي خرب «أن» و خرب «لیس» يف البيت التايل« :خليل أن املال ليس بنافع إذا مل ينل منه أڅ و
صديق»
الف) ليس  /بنافع ب)ئاملال ليس بنافع  /اذا مل ينل ج) مل ينل  /نافع د) ليس بنافع  /نافع
 ) 39مصدر باب مفاعلة بر کدام وزن دیگر می آید ؟
د) فعالل
ج) فعللة
ب) فعال
الف) تفعلة
 ) 40در کدام گزینه اسلوب تمییز به کار رفته است ؟
الف) جهادا ضد الكفار للقضاء عليهم ب) يتحد املسلمون للجهاد يف طريق الله
د) يزداد املؤمنون جهادة يف سبيل الله
ج) نجاهد األعداء الغاصبّي جهادأ
) 41ترجمه دقیق جمله «قسم به خدا که برآوردن حاجت مؤمنین از یک ماه روزه داشتن و اعتکاف آن بهتر
است» کدام است؟

الف) أقسم بالله من قيض حوائج املؤمنّي بحسن صيام شهر و يعتكف
ب) أقسمت بالله إجابة املؤمنّي خري من شهر صوم و اعتكافه
ج) والله لقضاء حاجة املؤمنّي أفضل من صيام شهر و اعتکافه
د) قسام بالله من يقض حاجة املؤمنّي يحسن صوم شهر مع اعتکافه
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بهزاد قشالقیان

 )42کدام گزینه ترجمه ی دقیق متن سؤال است ؟ إَضوا بعض الرأى ببعض يتولد منه الصواب:
الف) أراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا بدینگونه به پاداش دست یابید.
ب) أراء گوناگون را با هم جمع نماید تا بدینگونه رأی درست بدست آید.
ج) آراء گوناگون را در کنار هم نهید و با هم بسنجید تا نظر صحیح بدست آید.
د) در کنار نهادن آراء گوناگون سبب به دست آمدن رأی درست می شود.

 «)43أذل الطغاه نفوس حملة األقالم إذالال قومة لهم من بعد»
الف) ذلیل ترین طاغوتیان قلم بدستان مزدوری هستند که قادر به سر بلند کردن در مقابل مردم نیستند.
ب) طاغیان قلم بدستان مزدور را چنان تحقیر کردند که قدرت مقابله با آنها را از دست داده اند.
ج) طاغیان چنان شخصیت ارباب قلم را به ذلت کشیده اند که دیگر یارای برخاستن ندارند
د) طاغوتیان ذلیل تاب مقابل ه با حمله ی قلم ها را از دست داده اند زیرا توان ایستادگی در مقابل قلم ها را
نداشتند.

 «)44ويل للذين يستوفون اذا اكتالوا عىل الناس ،و يخسون أذا كالوهم!»

وای بر کسانی که.....

الف) چون به مردم پیمانه دهند تمام دهند و چون از آنها پیمانه گیرند ناقص گیرند!
ب) وقتی از مردم پیمانه می گیرند کامل می گیرند ،و وقتی بدانها پیمانه می دهند ،ناقص می دهند!
ج) هرگاه وزن کردن برای مردم باشد آن را کامل ندهند ،و هرگاه برای خودشان باشد تمام آن را بگیرند !
د) آنگاه که برای مردم چیزی را وزن می کنند از آن می کاهند ،و چون برای خود وزن کنند بر آن می افزایند!

 )45عّي الصحيح يف الرتجمة« :كأنهم يرون ما ال يرى الناس»
الف) گویی آنها آنچه را مردم نمی بیند ،می بینند.
ب) گویا آنها آنچه را مردم روایت نمی کنند ،روایت می کنند.
ج) گویا آنها آنچه را مردم نقل نمی کنند ،نقل می کنند
د) گویی آنها آنکه را مردم سیراب نمی کنند ،سیراب می کنند.
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 «) 46طبیعی بود که انظار مستضعفان جهان و ستمدیدگان به سمت او متوجه گردد»:

الف) إنه كان طبيعيا أن تلتفت له أنظار مستضعفوا العامل و املظلومون
ب) إنه من الطبيعﻰ أن كانت تتجه إليه مشاهدات مستضعفي العامل و املضطهدين
ج) كان من الطبيعي أن تتجه نحوه األنظار للمستضعفّي العامل و املظلومّي
د) كان طبيعيا أن تتوجه اليه أنظار مستضعفي العامل و املضطهدين
 ) 47من فکر می کنم که تو این کتاب مرا خوانده باشی:
الف)إين أظن أن تكون قد قرات كتايب هذا
ب) إين أظن لعلک تكون قد قرأت هذا كتايب
ج) إين ظان أن تكون قد قرأت هذا الكتايب
د) اءنی ظا لعلک قد قراث هذا کتابی
3456 )48دانشجو برای شرکت در امتحان حضور یافتند :حْض األداء االمتحان....
الف) ثالث آالف و أربعامئة و ستة و خمسون طالبة
ب) ثالثة آالف و أربعامئة وستة وخم سین طالبا
ج) ثالث آالف و أربعامئة وست و خمسّي طالبة
د) ثالثة آالف و اربعامئة و ست و خمسون طالبة
«)49ت َ َّم القبض عىل أجنبي بتهمة عاملته جانب»
الف) یک شخص اجنبی که با بیگانگان همکاری می کرد دستگیر شد.
ب) یک فرد بیگانه به اتهام مزدوری برای بیگانگان دستگیر شد.
ج) بیگانه ای که در جاسوسی برای بیگانگان دست داشت دستگیر گشت.
د) شخص اجنبی را دستگیر کردند که گرفتار اتهام بیگانگان شده بود.

 «)50مل ينج يف هذه املعركة من شارك فيها من الكفار»
الف) در این جنگ هر کافری شرکت کرد ،توفیق نیافت.
ب) کافرانی که در این نبرد شرکت کردند ،نجات نیافتند.
ج) کسانی از کفار از این معرکه نجات یافتند که در آن شرکت نکردند.
د) کافرانی که در این نبرد شرکت نکرده بودند ،نجات یافتند.
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 ) 51بدین ترتیب مبارزه ی بین این حاکم عباسی و امام (ع) به پایان رسید:

الف) كذلك انتهﻰ املصارعة بّي هذا الحاكم العبايس و بّي االمام
ب) كذلك انتهت املصارعة بّي هذا الحاكم العباسية و بّي األمام
ج) هكذا انتهﻰ املرصاع بّي هذا الحاكم العبايس و بّي األمام
د) هكذا انتهت املصارع بّي الحاكم العبايس هذا و بّي األمام
 «)52مل يفتح املتهم فاه أمام القايض حتﻰ عجب لحضورا»
الف) به محض اینکه متهم در برابر قاضی لب به سخن گشود ،حاضران تعجب کردند!
ب) متهم در برابر قاضی دهان نگشوده بود تا حاضران شگفت زده شوند!
ج) متهم در مقابل قاضی لب نمی گشاید و حضار از این عمل او تعجب می کنند!
د) آن متهم در مقابل قاضی دهان باز نکرده بود تا حضار تعجب کنند!

«)53فقد حمل األمانة العلمية و قام بنرشها و ريب جيال من العلامء»
الف) تحقیقا أن امانت را با آگاهی پذیرفت و به نشر آن همت گماشت و عده ای از علما را تربیت کرد
ب) پس آن امانت علمی را حمل کرده است و به نشر آن و تربیت قلیلی از علما همت گماشته است
ج) پس حمل آن امانت علمی را از دست داد و آن را پراکنده ساخت و نسلی از علما را تعلیم داد
د) پس آن امانت علمی را به دوش گرفت و اقدام به نشر آن نمود و نسلی از علما را تربیت کرد.

 «)54اِنا يكون عاقال من اعظ بأمثوالت الدهر ومل يكن لغريه عربة»
الف)کسی فقط خردمند است که شواهد دهر را پند دهد و دیگران از او پند نگیرند.
ب) همانا خردمند کسی است که از نمونه های روزگار عبرت بگیرد و برای اغیار عبرت نشود.
ج) فقط کسی عاقل است که از شواهد روزگار پند بگیرد و خود باعث عبرت دیگران نشود.

د)عاقل کسی است که فقط از امثال روزگار پند بگیرد و باعث عبرت سایرین نگردد.
«)55لقد كان عرصه عرصة زاخرة بالتيارات و املذاهب الفلسفية العقائدية»
الف) زمان او زمانی مملو از جریانات و مکاتب فلسفی و اعتقادی بود.
ب) دوران او دورانی بود که به انواع جریانات و مذاهب فلسفی و عقیدتی آراسته شده بود.
ج) زمان او زمان پر از قدرت ها و روش های فلسفی و اعتقادی بود.
د) دوران او دورانی است که به انواع جریانات و مذاهب فلسفی و عقیدتی آراسته می باشد.
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 «) 56قسم به خدا که بر آوردن حاجت مؤمن از روزه داشتن یک ماه و اعتکاف آن بهتر است»

الف) أقسم والله لقضاء حاجة املؤمن خري من الصيام و االعتكاف
ب) أقسم بالله من قيض حاجة مؤمن أفضل ممن صام شهر و اعتکف.
ج) والله إجابة حاجة املؤمن أفضل عند الله من الصيام واالعتكاف.
د) والله لقضاء حاجة املؤمن أفضل من صيام شهر و اعتكافه
 ) 57ترجمه دقیق آیه شریفه « اذا حْض أحدكم املوت حّي الوصية إثنان ذوا عدل منكم» کدام است؟
الف) اگر هنگام وصیت ،مرگ یکی از شما فرا رسد دو شاهد عادل انتخاب کنید
ب) در حالت احتضار برای وصیت دو تن عادل الزم است
ج) هرگاه یکی از شما از مردان حذر کند دو شاهد را برای وصیت بگیرد
د) هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد ،هنگام وصیت دو شاهد عادل از خود بگیرید.

 «)58يا قابل التوب ،غفران ما ثم قد أسلفتها ،أنا منها خائف و جل»
الف) ای قبول کننده توبه ها ،طلب مغفرت دارم از گناهان گذشته خود چه از آنها در بیم و هراس هستم!
ب) ای توبه پذیر ،از گناهانی که در گذشته انجام داده ام و از آنها در بیم و هراسم ،در گذر!
ج) ای آنکه توبه را می پذیری ،مغفرتی کن و از گناهان گذشتگان ما که در بیم و هراس هستند ،در گذر!
د) ای پذیرنده می توبه ها ،گناهان پیشینیان مرا که از آنها در خوف و بیم هستند ،بیامرز!

 «)59ان صام ناسق يف الهواجر حسبة فمدحك أسني من صيام الهواجر»
الف) اگر مردم در هوای سوزان بقصد کسب ثواب روزه بگیرند ،مدح تو برتر از روزه گرفتن در آن هواست!
ب) مردم چنانچه روزه ی تابستان های گرم را بقصد ثواب بردن تحمل کنند ،مدح تو دروغتر از چنین روزه
ایست !
ج) چنانچه مردم در فصل های گرم برای روز حساب روزه بگیرند ،مدحی که تو می کنی از چنین روزهای برتر
می باشد!
د) مردمان اگر چه تحمل روزه روزهای طوالنی را نمودند ،مع ذلک مدحی که تو می نمائی تحمل بیشتری الزم
دارد!
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«) 60به مجرد اینکه اسالم در مکه ظاهر شد ،سراسر جزیرۃ العرب را فرا گرفت»

الف) مل يكد اإلسالم يظهر يف مكة حتﻰ عم جزيرة العرب كلها
ب) مل يكد اإلسالم يظهر يف مكة حتﻰ يعة جزيرة العرب كلها
ج) مل يظهر االسالم يف مكة بعد أن عم جزيرة العرب كلها
د) ما كاد يظهر اإلسالم بعد أن عم جزيرة العرب كلها
 «) 61سخنگوی وزارت کشور یادآور شد که تعدادی از مأموران پلیس ضمن تبادل آتش بقتل رسیدند»
الف) ذكر املتحدث باسم الداخلية أن عددا من رجال الرشطة قتلوا خالل تبادل اطالق النار !
ب) ذکر متحدث لوزارة الداخلية بأن بعض املأمورين للرشطة لقوا حتفهم يف إطالق النار!
ج) قال متحدث باسم الوزارة الداخلية بأن بعض رجال الرشطة هلكوا ضمن مبادلة اطالق النار !
د) قال املتحدث للوزارة الداخلية أن عديدأ من عناِص الرشطة لقوا مرصعهم ضمن اطالق النار!
«)62هرگاه درون خویش را اصالح کنید ،خداوند برونتان را اصالح می کند !» .التعريب الخطأ:
الف) اذا تصلحن سير تكن يصلح الله عالنيتك!
ب) أن تصلحن سير تكن يصلح الله عال نیتكن !
ج) أن تصلحون سيرتكم يصلح الله عال نیتكم!
د) أذا تصلحون سيرتكم يصلح الله عال نیتكم!
 «) 63ما با آنها به وسیله معاییر اسالمی نشأت گرفته از کتاب و سنت مناقشه کردیم»
الف) أتنا ناقشنا هم باملعايري االسالم الناشئة من الكتاب و السنة
ب) أتنا ناقشنا هم باملعايري االسالمية النابعة من الكتاب و السنة
ج) نحن ناقشنا اولئک باملعيار اإلسالمﻰ الناتج من الكتاب و السنة
د) نحن ناقشنا اولئک مع املعيار اإلسالمﻰ النابع من الكتاب و السنة
 )64عّي األصح و األدق يف الرتجمة  « :أن العدوان عىل الناس يف أموالهم ذاهب بآمالهم يف تحصيلها و
اكتسابها» :تجاوز به.....
الف) اموال مردم آنها را به سوی جمع آوری و بدست آوردن اموال روانه می سازد.
ب) مردم در اموال آنها آرزوهایشان را در گردآوری و جمع کردن اموال نابود می سازد.
ج) مردم مخصوصا در اموالشان آنها را از تحصیل علم و دانش نومید می سازد.
د) اموال مردم آنان را از بدست آوردن و بارور کردن ثروت نومید می سازد.
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 )65ما هو التعريب الصحيح للعبارة التالية ؟
الف) كان اخوك مريضا ،كنا قد ذهبنا يب اىل عياة الطبيب
ب) كان اخوك مريضأ ،كنا نذهب به إىل عيادة الطبيب
ج) كنا قد ذهبنا باخیک اىل عيادة الطبيب النه كان مريض
د) كنا نذهب باخیک اىل عيادة الطبيب كان اخوك مريضأ
 ) 66کدام گزینه از نظر موضوع مورد بحث ،با بقیه تفاوت دارد ؟

«برادرت بیمار بود ،او را به مطب پزشک برده بودیم»

ب) فان كانتا اثنتّي فلهام الثلثان مام ترک
د) و هو يرثها ان مل يكن لها ولد

الف) أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة
ج) فان كان لكم فلهن الثمن مام تركتم
 ) 67ما هو التعريب الصحيح للعبارة التالية ؟ « آیا زبان فارسی را دوست داری ؟ بله ،آن را خیلی دوست
دارم»

الف) هل تحب اللغة الفارسية ؟ نعم ،احبها كثرية.
ب) هل تحبّي اللغة الفارسية ؟ تعم ،أحبه كثرية
ج) هل احببت اللسان الفارسی ؟ نعم ،احبه كثرية
د) هل احبت اللسان الفارسی ؟ نعم ،احبها كثريا
)68ع ّین األصح و األدق يف الرتجمة« :ال تدخلوا مداخل السوء حتﻰ تهموا»
الف) مداخل بد نداشته باشید تا متهم نشوید.
ب) کسی که به مکان های سوء وارد شود متهم گردد.
ج) به اماکن بد و ارد نمی شوند تا مورد اتهام قرار نگیرند
د) به مواضع و اماکن بد وارد مشوید تا متهم نگردید.

)69لقد ُخ ِیل ألعداء اإلسالم ان باستطاعتهم الوقوف امام امام تيار اإلسالم الصاعد:
الف) دشمنان اسالم می پندارند که توان مقاومت در برابر آگاهی و رشد اسالم را دارند.
ب) دشمنان اسالم پنداشته اند که می توانند در برابر جریان فزاینده ی اسالمی ایستادگی کنند.
ج) دشمنان اسالم واقفند که نمی توانند در برابر جریان فزاینده ی اسالم بایستند.
د) گمان برده می شود که دشمنان اسالم نتوانند از جریان رو به رشد اسالم آگاهی یابند.
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«)70ملا اختربناهم رأيناهم ال يكادون يفقهون حديثا»
الف) آنگاه که از آنها خبر گرفتیم پی بردیم که واقعا سخنی را در نمی یابند!
ب) وقتی آنها را امتحان کردیم دیدیم تقریبأ هیچ سخنی را نمی فهمند!
ج) چون خبری از آنها پرسیدیم نزدیک بود خود را به نادانی بزنند !
د) چون آنان را آزمودیم متوجه شدیم سخنی را درک نمی کنند!
 ) 71در عبارت «يا أيها الذين آمنوا» کلمة (أي) و (الذين) به ترتیب چه نقشی دارند؟
الف) حرف ندا  -عطف بیان

ب) حرف ندا  -منادی

ج) منادی  -مضاف الیه

)72عّي الخطأ للفراغ« :انتظرته ....ساعات و  ....دقائق.
ج) خمس  /أربع
ب) ثالث  /سبع
الف) اثنتّي  /خمسة

د) منادی  -عطف بیان

د) أربع  /ثالث

 )73اعراب و نقش (شیء) در عبارت ذیل چیست ؟ «ال يشء يعدل عمل الخري»
الف) اسم الی نفی جنس مبنی بر فتح محال منصوب
ب) اسم ال ،منصوب با فتحه ظاهر
ج) اسم ال شبیه به لیس مرفوع
د) خبر ال شبیه به لیس در محل نصب
 ) 74در کدام گزینه کلمه «شهر» مفعول فیه (ظرف) می باشد ؟

ب) جاء شهر رمضان
الف) صمت شهر رمضان
د) رایت شهر رمضان
ج) شهر رمضان مبارک
 ) 75نقش کلمه (بنت) در جمله « خطبت زینب بنت عيل (ع) يف مجلس الشام» کدام است؟
ب) عطف بیان و مرفوع
الف) بدل و منصوب
د) نعت و مجرور به تبعیت
ج) مضاف الیه و مجرور
 )76كم يوما ضمت يف هذة السنة ؟
الف) يوما :مفرد مذکر  -جامد و غیر مصدر  -نكرة  -صحيح األخر  -منرصف  /مفعول فيه و منصوب
ب) سنة :جامد و غیر مصدر  -معرف بأل  -صحيح األخر  -منرصف  /مضاف الیه و مجرور محال
ج) سنة :اسم  -مفرد مؤنث  -معرف بأل  -معرب  -منرصف  .عطف بیان و مجرور بالتبعية
د) يوما :اسم  -مفرد مذكر  -مشتق و اسم زمان  -نكرة  -معرب  /متييز مفرد و منصوب
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 ) 77کدام گزینه مناسب آیه شریفه «إن عدة الشهور عندالله  ..........شهرا» است ؟

ج) اثنتي عرشة

د) اثنا عرش

ب) اثنتا عرشة
الف) اثني عرش
)78ميز االستغاثة فيام ييل:
الف) واحسيناه ما أعظم مصائبک! ب) یا مسلمي العامل اعتصموا بحبل الله !
د) يا أيها املسلمون ات ّحدوا ات ّحدوا!
ج) يا للمسلمّي املستضعفّي !
«)79و ثقت اليه كل الثقة» عّي الصحيح عن كلمة «کل»:
د) نعت
ج) مؤكد
ب) مفعول به
الف) مفعول مطلق
 ) 80در کدام گزینه معادل «ماضی استمراری» فارسی وجود ندارد ؟
الف) كان الفالح ُيلک قطعة ارض
ب) كان التلميذ يقرأ كتابه
ج) كانت الخيول تعيش يف القربه
د) كانت الطالبه قد حْضت

112

تلفن تماس09358846121 :

شماره تلگرام09012429821 :

صرف ونحوکارربدی(وژیهآزمون سردفتری)

بهزاد قشالقیان

پاسخنامه
 )1گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 75
 )2گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه  43و 52
 )3گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 45
 )4گزینه ب صحیح می باشد .با توجه به مفهوم جمالت
 )5گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه  63و 79
 )6گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 29
 )7گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه  45و  68و 79
 )8گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 61
 )9گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 21
 )10گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 66
 )11گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه  25و  46و 69
 )12گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 43
 )13گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 69
 )14گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 52
)15گزینه د صحیح می باشد .با توجه به مفهوم جمله
 )16گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 52
 )17گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 43
 )18گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 80
 )19گزینه ب صحیح می باشد .با توجه به مفهوم متن
 )20گزینه ج صحیح می باشد .با توجه به مفهوم متن
)21گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 46
 )22گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 46
 )23گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 66
 )24گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 9
 )25گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 71
 )26گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 32
 )27گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 61
 )28گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 52
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)29گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 79
)30گزینه د صحیح می باشد .ادات بیانگر معنای علیت را ادات تعلیل گویند .یکی از این ادات الم تعلیل است.
این الم همان الم ناصبه است که در حقیقت بعد از آن (أن) مقدر است و علت وقوع فعل را می رساند.
بهترین راه تشخیص این الم جدای از آنکه بر سر فعل مضارع می آید آن است که علت وقوع فعل را بیان
می کند بنابراین ترجمه در شناخت این حرف بسیار به ما کمک می کند.
)31گزینه ج صحیح می باشد .مصدر مؤول مصدری است مرکب از حرف مصدری و جملهی اسمیه یا فعلیهی
بت من ا َن تَتَکَلَّ َم بلُغَة ال َع َربیَّة»
بعد از آن؛ به عنوان مثال ان تَتَکَلَّ َم بلُغَة ال َع َربیَّة در عبارت « َعج ُ
م )...است.
مصدر مؤول بوده که ترکیبی از حرف مصدری (ان) و جمله فعلیه (تَتَکَلّ َ
 )32گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 61
 )33گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 12
 )34گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 62
 )35گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 18
 )36گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 71
 )37گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 58
 )38گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 54
)39گزینه ب صحیح می باشد .باب مفاعله در مصدر دارای دو وزن است .یکی مفاعله و ذیگری فعال مثل
مقاتله و قتال ،مجاهده و جهاد.
 )40گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 63
 )41گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 97
 )42گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 88
 )43گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 95
 )44گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 88
)45گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 88
 )46گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 93
 )47گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه  56و 93
 )48گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 79
 )49گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
 )50گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
 )51گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
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)52گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
 )53گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
 )54گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 93
 )55گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 93
 )56گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 97
 )57گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 88
 )58گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
 )59گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 88
 )60گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 94
 )61گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 97
 )62گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 97
 )63گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 97
 )64گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 93
 )65گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه  22و 93
 )66گزینه الف صحیح می باشد .با توجه به مفهوم جمالت
 )67گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 97
 )68گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 88
 )69گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
 )70گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 86
 )71گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 66
 )72گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 79
 )73گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 55
)74گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 60
 )75گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 69
 )76گزینه ج صحیح می باشد .ر.ک صفحه 43
 )77گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 79
 )78گزینه الف صحیح می باشد .ر.ک صفحه 80
 )79گزینه ب صحیح می باشد .ر.ک صفحه 46
 )80گزینه د صحیح می باشد .ر.ک صفحه 87
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