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1.قواعدزبانرادرعربیچهمینامند؟
2.علومعربیچهتعداداستومهمترینآنهاکداماست؟

3.تعریف،فائدهوموضوععلمصرفچیست؟
4.لفظوکلمهچیستواقسامآنهاکداماست؟

5.دواصطالححروفدرعربیچیستوکیفّیتنگارشحروفمبانیچگونهاست؟

قواعد زبان

1.بــراىآموختــنهــرزبانــی،نخســتالزماســتبــاقواعــدآنزبــانآشــناشــویم.

بــهایــنقواعــددرزبــانفارســی دســتور زبــان،درزبــانانگلیســیگرامــرودرزبــانعربــی

صــرف و نحــوگفتــهمیشــود.

علوم عربى

2.علــومعربــیکــهبــهآن، علــوم ادبــىنیــزگفتــهمیشــود،منحصــردرصــرفونحــو

نیســت؛بلکــهچهــارده علــمهســتندکــهعبارتانــداز:

صرف، نحو، لغت، اشتقاق، کتابت، قرائت، تجويد

مثال و تاريخ ادبيات.
َ
معانى، بيان، بديع، شعر، انشا، ا

درس اّول

علـــوم عربــى، علــــم صـــرف

درس اّول
علوم عربى،
 علم صرف
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 صرف
متوسطه
باب فعل

ازمهمتریــنایــنعلــوم،صــرف،نحــوولغــتاســتکــهآشــناِىبــاآنهــاتــاحــدودى

ــردارىاز ــیاســت_مســلطشــودوتوانایــیبهرهب ــانعرب ــرآن_کــهزب ــان ق ــرزب ــدب میتوان

آیــات،روایــات،زیــاراتو...راداشــتهباشــد.

دراینکتاب،باعلمصرفدرحدمتوسطهآشنامیشویم.

علـــم صـــرف

تعريف علم صرف

 3.صــرفدرلغــتبــهمعنــیتغييــر دادنودگرگــون کــردناســتودراصطــالح،

»علمــیاســتکــهدربــارهچگونگــیتغیيــرکلمهبهشــکلهاىمختلفبحــثمیکند«.

ــهلفــظ ــهدســتآوردنمعانــى موردنظــروگاهــیفقــطمربــوطب ــراىب ایــنتغیيــرگاهــیب

اســت؛ماننــد:تغیيــرکلمــهَضــْرب)زدن(بــهشــکلهاى:

          َضَرَب      َيْضِرُب     ِاْضِرْب     َضاِرب     َمْضُروب برایبهدستآوردن

معانی:زد         مى زند         بزن          زننده      زده شده

ونیزتغیيرکلمهَبَيَعبهصورتَباَعجهتایجادسهولتدرتلفظ.

فايده علم صرف

چنانکــهدرتعریــفعلــمصــرفگفتــهشــد،برخــیازکلمههــاازکلمــاتدیگــر

گرفتــهمیشــوند.فایــدهمهــمعلــمصــرفایــناســتکــهبــهوســیلهآنمیتــوانکلمــاترا

شــناختوبراى معانى مورد نظر_مطابقاســتعمالعرب_کلماتمناســبســاخت؛

بنابرایــنفایــدهعلــمصــرف، کلمه شناســىوآشــناییبــاچگونگــی کلمه ســازىاســت.
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موضوع علم صرف

موضوععلمصرف،کلمهازنظرساختمانوتغیيراتمربوطبهآناست.

تعريف لفظ و کلمه

   4.  لفــظ:صوتــیاســتکــهازدهــانخــارجمیشــودوبــرمخــارجحــروفتکیــهدارد.

لفــظبــردونــوعاســت: ُمســَتعَمل ، ُمهَمــل.

مســتعمل: لفــظمفــردى1اســتکــهداراىمعنــاباشــد؛بــهایــننــوعازلفــظکلمــهگفتــه

میشــود؛ماننــد:

َقَتَل، زيد، َحاَشا

مهمل:لفظیاستکهداراىمعنانباشد؛مانند:

َتَقَل،دیز، َشاَحامقابلَقَتَل،زید،َحاَشا

 کلمه و اقسام آن

کلمهبرسهقسماست:اسم،فعلوحرف.

اســم:کلمــهاىاســتکــهبــهتنهایــیبــرمعناىمســتقلیداللــتکندوبــدونضمیمه

بــهکلمــهاىدیگــر،داراىمعنــاباشــد؛درحالــیکــهآنمعنــا،بایکــیاززمانهاىســهگانه

)گذشــته،حــالوآینــده(مقتــرنوهمراهنباشــد؛مانند:

َضْرب)زدن(،َبْيت)خانه(

فعــل: کلمــهاىاســتکــهبــرمعنــاىمســتقلیداللــتکنــد؛درحالــیکــهآنمعنــا،بــا

یکــیاززمانهــاىســهگانه)گذشــته،حــالوآینــده(مقتــرنوهمــراهباشــد؛ماننــد:

َضَرَب)زد(،َيْضِرُب)میزند(،ِاْضِرْب)بزن(
کهلفظشبرمعناداللتنکند. کلمهاىاست ازمفرد، 1.منظور

درس اّول
علوم عربى،
 علم صرف
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 صرف
متوسطه
باب فعل

پــرسش میانی 1
با توجه به تعریف فعل و اسم کلماتی مانند:

آمدن حالتی داللت  پدید  یا  کاری  وقوع  بر  که  بودن(  ُحْسن)نیکو  و  َضْرب)زدن( 
می کنند و کلماتی مانند: َغد)فردا( و َاْمِس)دیروز( که بر زمان خاّصی داللت می کنند 

آیا فعل هستند یا اسم؟ چرا؟

ــهوســیلهآن ــرمعنــاىمســتقلیداللــتنکنــد،بلکــهب ــهب حــرف:کلمــهاىاســتک

میــانکلمــاتارتبــاطایجــادمیگــرددوشــکلوصــورتحــرف،همیشــهثابــتاســت

ــٰىدرجملــه:
َ
ماننــدَعل

کْرِسّي)روىصندلینشستم.(
ْ
ى ال

َ
ْسُت َعل

َ
َجل

پــرسش میانی2

با توجه به تعریف علم صرف آیا از حرف در صرف بحث می شود؟

  اقسام حرف

5.حروفدرزبانعربی،داراىدواصطالحمیباشد:

حروف معانىوحروف مبانى

حروف معانى:یکیازاقسامسهگانهکلمهاستکهتعریفآنگذشت.

ــهآنهــا ــهتشــکیلدهندهکلمــههســتندودراصطــالحب ــیک ــى:حروف ــروف مبان ح

ــاگفتــهمیشــود. ــروف هج ــاح ــای ــروف الفب ح

پــسهــرکلمــهازحــرفیــاحروفــیتشــکیلمیشــودوحــروفدرزبــانعربــیاســمو

رســِمخاصــیدارنــد.
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رسم الفباى زبان عربى

ــهجــزچهــارحــرف»پ، چ، ژ، گ«. ــیهمــانالفبــاىفارســیاســت،ب الفبــاىعرب

الفبــایعربــیعبارتانــداز:

ا، ء، ب، ت،  ث، ج،  ح،  خ،  د، ذ،  ر،   ز، س، ش
ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، ه، و، ى

 اسامى حروف الفبا

ــاء،جیــم،حــاء،خــاء،دال،ذال،راء،زاء،ســین،شــین، ــاء،ث ــاء،ت الــف،همــزه،ب

صــاد،ضــاد،طــاء،ظــاء،عیــن،غیــن،فــاء،قــاف،کاف،الم،میــم،نــون،هــاء،واو،یــاء

 پرسش و تمرين

1.     معناى لغوى و اصطالحی صرف را بنویسید.

2.     »انواع تغییرات« کلمه را توضیح دهید.

3.    موضوع و فوائد علم صرف چیست؟

4.    اسم، فعل و حرف را تعریف کرده، فرق آن ها را با یکدیگر بنویسید.

5.    کلمات ذیل واژگان قرآنی هستند؛ اسم، فعل و حرف را در آن ها مشخص کنید:

َحْمد)ستایش(، َرّب)پروردگار(، َماِلک)صاحب(، َنْعُبُد)می پرستیم(، ِصَراط 

َحد )یگانه(، َخَلَق )آفرید(، 
َ
ْنَعْمَت )نعمت دادى(، َعَلی )بر(، ُقْل )بگو(، أ

َ
)راه( أ

َفَلق )سپیده دم(، ِمْن)از(، ُیَوْسِوُس )وسوسه می کند(، َناس)مردم(، ِفي )در(

مطالعه و پژوهش
د دو صفحه( یخچه علم صرف تحقیق نمایید.)حدو درباره تار  .1

کشمیری(،ج1،ص38. کاربردی)عبدالرسول ▪منبع مطالعه و پژوهش: صرف  

درس اّول
علوم عربى،
 علم صرف
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6.کلماتهمخانوادهدرعربیبهچهکلماتیگفتهمیشود؟
7.حروفاصلیچیستوعالئمرمزگونهکداماست؟

8.حروفزائدچیستوچگونهدروزنمنعکسمیشود؟

6.همانطورکهگفتهشد،موضوععلمصرفکلمهاست.

بهغیرازموارداندکی،غالبکلماتعربیداراىخانواده هستند؛مانند:

وق و ...
ُ
ُق، َخاِلق، َمْخل

ُ
َق، َيْخل

َ
َخل

َوْسَوَس، ُیَوْسِوُس، َوْسَواس، ُمَوْسَوس و ...

بــابررســیهــریــکازایــنخانوادههــادرمییابيــمکــهدرهــرگــروه،تعــدادىازحروف،

ثابتانــدودرهمــهاعضــایخانــوادهتکــرارشــدهاند؛مانند:

درگروهاّول حروف»خ ل ق«  

درگروهدّوم حروف»و س و س« 

7.حــروفمشــترکدرکلمــاتهــمخانــوادهرا،حــروف اصلــىگوینــدوبــرایســهولت 

در فراينــد ياددهــى و يادگيــرىبــهجــاىآنهــاازعلـــائم رمــز گونــهبــهشــرحذیــلاســتفاده

میشــود:

درس دوم
حروف اصلی 

و زاید

درس دوم

حــروف اصــلـى و زایــد
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 صرف
متوسطه
باب فعل

فـ   »فاءالفعل« بهجاىاّولینحرفاصلی

ع  »عینالفعل« بهجاىدّومینحرفاصلی

ل  »المالفعل« بهجاىسّومینحرفاصلی

 ل  »المالفعلدوم« بهجاىچهارمینحرفاصلی

بــاجانشــینیایــنحــروفبــهجــاىحــروفاصلــیومطابقــتدرحرکــتوســکونبــا

کلمــهمــوردنظــر،آنچــهبــهدســتمیآیــدبــهنــاموزنخوانــدهمیشــود؛ماننــد:

َعَل
َ
ف  بروزن  َق

َ
َخل

َل
َ
ْعل

َ
ف  بروزن َوْسَوَس  

8.الزمبــهذکــراســتبــهغیــرازحــروفاصلــی،اگــرحــرفیــاحــروفدیگــرىدرکلمــه

باقــیمانــدهباشــد،حــرف زايــد اســتوبایــدهنــگاممشــخصکــردنوزن،آنحرف

یــاحــروفزایــد،دروزنمنعکــسشــود؛ماننــد:

َيْفُعُل  بروزن  ُق 
ُ
َيْخل

ل
َ

ْعل
َ
ف  بروزن َوْسَواس  

اگرحرفزاید،تکرارحرفاصلیباشد،هنگاممشخصکردنوزن،حرفیکهمقابل

حرفاصلیقرارمیگیردتکرارمیشود؛مانند:

َل ّعَ
َ
ف  بروزن َم  

َّ
َسل

پــرسش میانی
کلمه »اکتشاف« و»استخراج« حروف زائد در این   با توجه به هم خانواده های دو 

کلمه چیست و وزن آن ها کدام است؟
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٭ نکته

لفظبدستآمدهراوزنوکلمٔهموردنظرراموزونمیگویند.

َفْعاٰلل َوْسواس  َفَعَل َضَرَب 

        

موزونوزن  موزونوزن

پرسش و تمرين

1. راه تشخیص حروف اصلی از حروف زاید چیست؟

2. کاربرد »وزن« چیست؟

کثر تعداد حروف اصلی کلمات، چه تعداد است؟ 3. حداقل و حدا

4. در هر یک از خانواده هاى ذیل، حروف اصلی را مشخص کرده، وزن آن ها را بنویسید.

ــوم ــْرُحـ ــة، َراِحـــــــم، َمـ ــ ــَم ــ َرِحـــــــَم، َیــــْرَحــــُم، َرْح

َدَحاریج ُمَدْحِرج،  َدْحَرَجة،  ُج،  ُیــَدْحــِر َج،  َدْحــَر

ــَدام ــْخ ــِت ــِدُم، ِخـــْدَمـــة، ُخــــّدام، ِاْس ــْخـ َخــــَدَم، َیـ

مطالعه و پژوهش

ن کلمات از سه حرف فاء و عین و الم استفاده شده است؟ چرا برای بیان وز
▪  منبع مطالعه و پژوهش:   

ْبِنَیة(،ص22.
َ

شرحنّظام)اصولاال 
صرفکاربردی)عبدالرسولکشوی،ج1،ص71. 

درس دوم
حروف اصلی 

و زاید



 فعل ماضى معلوم

 فعل مضارع معلوم

 فعل امر معلوم

 الزم و متعدی 

 فعل مجهول 

  مضارع مجزوم و منصوب 

 مضارع حال و استقبال

 مضارع استفهامى و منفى 

 مضارع مؤکد

باب فعل

1
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9 فعلدارایچندتقسیماست؟.
10 فعلثالثیورباعی،مجّردومزیدچگونهفعلیاست؟.
11 فعلبهلحاظزمانوقوعبرچندقسماست؟.
12 فعلسالموناسالمچیست؟.
13 فعــلبــهلحــاظنیــازوعــدمنیــازبــهمفعــولبــرچنــد.

قســماســت؟
14 مالکتقسیمفعلبهمعلومومجهولچیست؟.

15 فعلبهلحاظاثباتونفیبرچندقسماست؟.
16 فعلخبریوانشائیچهنوعفعلیاست؟.
17 فعلاصلیوملحقچهفعلیاست؟.
18 فعــلبــهلحــاظتصــّرفوعــدمتصــّرفبــرچنــد.

اســت؟ قســم
19 مالکتقسیمفعلبهمعربومبنیچیست؟.

مقدمه

مناســباســتپيــشازآغــازمباحــثتفصیلــِیفعلواســم،اشــارهاىکلــیواجمالی

بــهاقســامفعــلداشتهباشــیمتــاصرفپژوهــانگرامــی،دورنمایــیکلــیازمباحــثعلــم
صــرفبــهدســتآورنــد.1

9.دراینکتاببهده قسمازتقسیماتفعلاشارهشدهاست.

کتــابدارد فهــمبيشــترمباحــث کــهنقــشبســزاییدر اقســامفعــلاســت ایــندرس،ارائــهتصویــرىاجمالــیاز 1.هــدفاز
یــاد کیــدودقــتز تأ کنــد؛بــههمیــندلیــلاز کمــک کلــیعلــمصــرف بــهدســتآوردننمــاى ومیتوانــددانشپــژوهرادر

یــفپرهیــزشــدهوبيشــتربــهبيــاناقســامفعــلتوجــهشدهاســت. روىتعار

درس سوم

تقسيمات فعل

درس سوم
تقسیمات فعل
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 اقسام فعل

1. ثلثى و رباعى

ــارباعــىکــههــر ــاثلثــىهســتندی 10.فعلهــابــهلحــاِظتعــدادحــروفاصلــیی

یــکازآنهــایــامجردنــدیــامزيــد:

فعلیراکهداراىسهحرفاصلیباشد،ثلثىگویند.

آن بــه باشــد، نداشــته زایــدی حــرف هیــچ ماضــی فعــل اولیــنصیغــه اگــر ٭

ثلثى مجردگویند؛مانند:

َس ، کَسَب
َ
َجل

بــهآن باشــد زایــدداشــته یــاحــروف فعــلماضــی،حــرف اولیــنصیغــه اگــر ٭

 ثلثى مزيدگویند؛مانند:

َس، ِاکَتَسَب
َ
َجال

فعلیراکهداراىچهارحرفاصلیباشد،رباعىگویند.

آن بــه باشــد نداشــته زایــدی حــرف هیــچ ماضــی فعــل صیغــه اولیــن اگــر ٭

رباعى مجردگویند؛مانند:

، َحْرَجَم
َ

َزل
ْ
َزل

آن بــه باشــد، زایــد حــروف یــا حــرف داراى ماضــی فعــل اولیــنصیغــه اگــر ٭

 رباعى مزيدگفتهمیشود؛مانند:

، ِاْحَرْنَجَم
َ

َزل
ْ
َتَزل
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2. ماضى، مضارع و امر

11.فعلبهلحاِظزماِنوقوعوتحّققبرسهقسماست:ماضى، مضارع و امر.

ماضــى:فعلــیاســتکــهبــرانجــامکاریــاپدیدآمــدنحالتــیدرزمــانگذشــتهداللــت

میکنــد؛ماننــد:

َس)نشست(،َحُسَن)نیکوشد(
َ
َجل

مضــارع:فعلــیاســتکــهبــرانجــامکاریــاپدیــدآمــدنحالتــیدرزمــانحــالیــاآينــده

داللــتمیکنــد؛ماننــد:

َيْجِلُس)مینشیند(،َيْحُسُن)نیکومیشود(

امر:فعلیاستکهبرطلبانجامکاریاپدیدآمدنحالتیداللتمیکند؛مانند:

ْحُسْن)نیکوشو!(
ُ
ِاْجِلْس)بنشین!(،ا

3. سالم و ناسالم 

ــهدرحروف
ّ
12.فعــلبــهلحــاِظوجــودوعــدموجــوِدهمــزه،حــرفتکــرارىوحرفعل

اصلیآن،بردوقســماســت:ســالم و ناســالم.

ــه
ّ
ســالم:کلمــهاىاســتکــهدرحــروفاصلــیآن،همــزه،حــرفتکــرارىوحــرفعل

)و،ى،ا(نباشــد؛ماننــد:

َضَرَب، َخَرَج

ناســالم:کلمــهاىاســتکــهدرحــروفاصلــیآن،همــزه،حــرفتکــرارىوحــرف

ــهباشــد؛ماننــد:
ّ
عل

، َوَجَد
َ

َمَر، َمّد
َ
أ

درس سوم
تقسیمات فعل
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4. الزم و متعّدی

13.فعلبهلحاِظنیازوعدمنیازبهمفعولبردوقسماست:الزم و متعّدی.

الزم:فعلیاستکهفقطبهفاعلنیازدارد؛مانند:

)علیرفت.( َذَهَب َعِلّيٌ

متعّدی:فعلیاستکهافزونبرفاعل،مفعولنیزمیطلبد؛مانند:

)سعید،زیدرایارىکرد.(
ً
َنَصَر َسِعيٌد َزيدا

5. معلوم و مجهول

قســماســت: دو بــر مفعــول یــا فاعــل بــه آن نســبتدادن لحــاِظ بــه فعــل .14

معلوم و مجهول.

معلوم:فعلیاستکهبهفاعلخودشنسبتدادهشدهباشد؛مانند:

)علی،سعیدرایارىکرد.(
ً
َنَصَر َعِلّيٌ َسِعيدا

مجهــول:فعلــیاســتکــهفاعــلآندرکالمذکــرنشــودوبــهمفعــولنســبتداده

شــود؛ماننــد:

ُنِصَر َسِعيٌد)سعیدیارىشد.(

6. مثبت و منفى

15.فعلبهلحاِظاثباتونفیبردوقسماست:مثبت و منفى.

مثبت:فعلیاستکهبرواقعشدنکاریاپدیدآمدنحالتیدریکیاززمانهاى

پــرسش میانی

فعل به لحاظ کمیت و کیفیِت حروف اصلی دارای چند تقسیم است؟
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سهگانهداللتمیکند؛مانند:

َضَرَب)زد(،َيْضِرُب)میزند(

منفــى:فعلــیاســتکــهبــرواقــعنشــدنکاریــاپدیــدنیامــدنحالتــیدریکــیاز

ماننــد: میکنــد؛ داللــت ســهگانه زمانهــاى

 َيْضِرُب)نمیزند(
َ

َما َضَرَب)نزد(،ال

7. خبرى و انشایى

اســت: قســم دو بــر آن انشــای یــا فعــل وقــوع از خبــر لحــاِظ بــه فعــل .16

خبرىوانشایى.

فعــل خبــرى:فعلــیاســتکــهازانجــامکاریــاپدیدآمــدنحالتــیدریکــیاززمانهاى

ســهگانهخبــرمیدهــد؛ماننــد:

َضَرَب)زد(،َحُسَن)نیکوشد(،َيْضِرُب)میزند(،َيْحُسُن)نیکومیشود(

فعــل انشــایى:ماننــدفعــلامــر،نهــیواســتفهاماســتکــهازکاریــاحالتــیخبــر

نمیدهنــد؛بلکــهمعمــواًلبــرطلــبفعــلیــاطلبترکیــاپرســشداللتمیکننــد؛مانند:

ِاْضِرْب)بزن!(،الَتْضِرْب)نزن!(،هل َتْضِرُب)آیامیزنی؟(

8. اصلى و ملحق

اســت: قســم دو بــر آن وزن و مــاّده اتحــاد عــدم و اتحــاد لحــاِظ بــه فعــل .17

 اصلى و ملحق.

فعــل اصلــى:فعلــیاســتکــهحــروفاصلــیآنازنظــرمــادهووزندرثالثــیو

ماننــد: باشــد؛ یکــی رباعــی،
َ

َزل
ْ
َضَرَب، َزل

درس سوم
تقسیمات فعل
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فعــل ملحــق:فعلــیاســتکــهازنظــرمــاده،ثالثــیوازنظــروزنوصيغه،رباعیاســت؛

بــهعبــارتدیگــر،بــاافــزودنیــکیــاچنــدحــرفبــهفعــلثالثــیمجــرد،آنراازنظــروزن

بــهرباعــیملحــقنمودهانــد؛ماننــدفعــلَســَطَرکــهثالثــیمجــرداســتوافــزودنيــاءبــه

آن،ازجهــتوزنوســاختارشــبیهرباعــیمیشــود: َســْيَطَر.

9. متصرف و جامد

18.فعلبهلحاِظتصّرفوعدمآنبردوقسماست:متصرفوجامد.

فعــل متصــرف:فعلــیاســتکــهماضــی،مضــارعوامــرداشــتهباشــدوبــهصــورت

کامــلصــرفشــود؛ماننــد:

ْنُصْر)امر(
ُ
َنَصَر)ماضی(،َيْنُصُر)مضارع(،ا

فعل جامد)غیرمتصرف(:فعلیاستکهبهصورتکاملصرفنشود؛مانند:

ْيَس)کهفقطماضیدارد.(
َ
ل

ٰهاِت)کهفقطامردارد.(

10. معرب و مبنى

19.فعلبهلحاِظتغیيروعدمتغیيرآخرآنبردوقسماست:معربومبنى.

فعل معرب:فعلیاستکهآخرآنبهحسبتغیيرعامل،تغیيرمیکند؛مانند:

ْم َيْضِرْب
َ
ن َيْضِرَب، ل

َ
َيْضِرُب   أ

 فعل مبنى:فعلیاستکهآخرآنبهحسبتغیيرعامل،تغیيرنمیکند؛مانند:

َضَرَب    إْن َضَرَب
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پرسش و تمرين

1. مالک و لحاظ تقسیمات ده گانه فعل را نام ببرید.
2. اصطالحات ذیل را با ذکر مثال تعریف کنید.

ثلثى، رباعى، مجرد، سالم، متعّدی، متصرف، مبنى، معلوم ، مجهول

مطالعه و پژوهش

 آیا در کتاب های صرفی برای فعل تقسیماتی بیش از ده تقسیم و یا کمتر از ده تقسیم ذکر گردیده 

یافته و در هر صورت مالک تقسیمات را تعیین کنید. رسی کتب صرفی پاسخ را در است؟ با بر
▪منبعمطالعهوپژوهش:

علومالعربّية)سیدهاشمحسینیتهرانی(
دانشصرف)سیدحمیدجزایری(
صرفکاربردی)عبدالرسولکشوی(

درس سوم
تقسیمات فعل
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20 فعلبهلحاظزمانوقوعبرچندقسمتوتعریففعلماضیچیست؟.
21 حالتهایچهاردهگانهفاعلدرزبانعربیچیست؟.
22 فعلدرزبانفارسیدارایچندصیغهاست؟.
23 روشساختنصیغهاولفعلماضیمعلومچگونهاست؟.
24 روشساختنصیغهدومتاششمازصیغهاولچگونهاست؟.
25 فاعلبرچندقسماست؟.
26 ضمیرچیستودرچهصیغههاییضمیربارزویامستتر)پنهان(است؟.

20.فعلبهلحاظزمانوقوعوتحّقق،برسهقسماست:ماضى، مضارع و امر.

درایندرسودرسآینده،بافعلماضیآشنامیشویم.

تعريف فعل ماضى

فعــل ماضــى:فعلــیاســتکــهبــرانجــامکاریــاپدیدآمــدنحالتــیدرزمــانگذشــته

داللــتمیکنــد؛ماننــد:

َنَصَر)یارىکرد(،َحُسَن)نیکوشد(

فعلماضیبهاعتبارحالتهاىمختلففاعلآن،داراىچهارده صيغهاست.

درس چهارم

 فــعــل مــاضــى مـــعـــلـــوم )1(

درس چهارم
فعل ماضی 

معلوم )1(
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٭ توجه

صيغــه:درلغــتبــهمعنــاىســاختاســتومــرادازآن،بيــانســهویژگــیذیــل

اســت:

1.مفرد،مثنیوجمعبودن،

2.مذکرومؤنثبودن،

3.غایب،مخاطبومتکلمبودن.

٭ نکته 

22.فعــلدرزبــانفارســیدارایشــشصیغــهاســتکــهازمصــدرســاخته

میشــود.

پــسازحــذف)ن(ازآخــرمصــدر،ضمائــر)م،ی،_ْ_،یــم،یــد،نــد(بــهآخــرآن

اضافــهمیشــود.

زد  +می_ْ_یمیدند حذفنون زدن
         

زدمزدیزدزدیمزدیدزدند    

شایانذکراستکهصیغٔهسّومشخِصمفرد،عالمتخاّصیندارد.

درس چهارم
فعل ماضی 

معلوم )1(

مصدر
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صيغه هاى چهارده گانه فعل
        صرف متوّسطه 
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 )يک مرد(  او:     . مفرد1

 )دو مرد(ها آن :       . مثنى  2   ر  کمذ

 )مردان(ها آن :     . جمع3             

 غايب          

 )يک زن( او:     . مفرد4

 )دو زن(ها آن :      . مثنى  5   مؤنث 

 )زنان(ها آن :     . جمع6
  

 )يک مرد( تو:     . مفرد7

 )دو مرد( شما:      . مثنى  8   ر کمذ                               فعل

 )مردان( شما:     . جمع9

 مخاطب

 )يک زن( تو. مفرد   :    10

 )دو زن( شما:     . مثنى11     مؤنث     

 )زنان( شما:     . جمع12

  
 من.وحده:    13

 لمکمت

 ماالغير:   .مع14

شؤؤؤ ند ولى دب مىصؤؤؤيغر صؤؤؤر   6سؤؤؤؤای ميانى:  را  ها ها دب ن ان  ابسؤؤؤى  ن ا 
 گردند؟صيغر صر  مى 14ن ان عربی  ر 
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روش ساختن فعل ماضى معلوم

23.فعلماضیمعلوِمثالثیمجرد،بهترتیبذیلازمصدرگرفتهمیشود:

1.بایدحرفزایدمصدررا_اگرداراىحرفزایدباشد_حذفکرد؛

2.بایدحرفاّولوسوِماصلیرامفتوحکرد؛

3.حرکــِتحــرِفدومدرماضــی،ســماعىاســتوبــااســتفادهازلغتنامــهبــه

دســتمیآیــد1کــهمفتــوح،مکســوریــامضمــوماســتوبــرایــنســهوزنمیآیــد:

ُعَل
َ
ِعَل    ف

َ
َعَل    ف

َ
ف

٭ نکته 

مصــدر:کلمــهاىاســتکــهبــروقــوعحالــتیــاانجــامکارىبــدوندرنظــرگرفتــن

زمــانداللــتمیکنــد؛ماننــد:

ُحْسن)خوببودن(،َضْرب )زدن(

مصــدردرثالثــیمجــرد،ســماعیاســتوبهتریــنراهتشــخیصآن،مراجعــهبــه

لغت نامــهاســت؛ولــیمیتــوانازترجمــهفارســیآننیــزجهــتتشــخیصمصــدر

کمــکگرفــت.

درآخــرترجمــهفارســیمصــدر،دن یــاتــنوجــوددارد،بــهشــرطآنکــهاگــرنرا

برداریــمبــهفعــلماضــیتبدیــلشــود.

اینعلــم،تابعاســتعماالت تمامــیقواعــدمطــرحشــدهدر 1.ادبيــاتعــربجــزءعلــومنقلــیاســت؛بــهعبــارتدیگــر،مــادر
گــردآورىوضبــطشــدهاند. عــربهســتیم.ایــناســتعماالتدر»لغتنامههــاومعاجــملغــوى«

پــرسش میانی 1
چرا فعل ها در زبان فارسی تنها 6 صیغه صرف می شوند ولی در زبان عربى به 14 

صیغه صرف می گردند؟

درس چهارم
فعل ماضی 

معلوم )1(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

ماننــد: ُخــروجبــهمعنــیخــارجشــدناســتکــهدرصــورتحــذِفن،فعــل

ماضــِیخــارجشــدازآنبــهدســتمیآیــد.
پــرسش میانی 2

که آخر آن به َدن  گردن  کلمه ُعُنق به معنای  کتاب آیا  با توجه به تعریف مصدر در 
ختم شده است مصدر است؟

  نمونه ساختن ماضى از مصدر:

َخَرَج ُخُروج  َضَرَب َضْرب

َحِسَب ِحْسَبان  َعِلَم م
ْ
ِعل

َکُرَم کَراَمة   َقُرَب  ُقْرب

هــریــکازوزنهــاىســهگانه)َفَعــَل،َفِعــَلوَفُعــَل(،صیغــهاّولفعــلماضــیرا

تشــکیلمیدهنــدوســیزدهصیغــهدیگــرازصیغــهاّولســاختهمیشــوند.

کيفيت ساختن صيغه دوم تا ششم:

24.صیغههایدومتاششمبهکیفیتزیرازصیغهاولساختهمیشوند:

:بااضافهکردنالفبهآخرصیغهاّول: صيغه دوم

َضَرَبا َضَرَب

صيغه سوم:بااضافهکردنواوبهآخرصیغهاّولومضمومکردنالمالفعل:
َضَرُبــوا1      َضــَرَب

واو،»فارقه«است. 1.درصیغهسوم،الِفبعداز
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صيغه چهارم:بااضافهکردنتاء ساکن)ْت(بهآخرصیغهاّول:

َضَرَبْت َضَرَب

صيغه پنجم :بااضافهکردنتابهآخرصیغهاّول:

َضَرَبَتا َضَرَب

ســاکن و اول آخــرصیغــه بــه )َن( مفتــوح نــون  کــردن اضافــه بــا :  صيغــه ششــم

کردنالمالفعل:

َضَرْبَن َضَرَب

صرف شش صيغه غايب فعل ماضى

ششصیغهغایبفعلماضیَضَرَب:

           (1فعل ماضی معلوم )
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ْ   ←َضَرَب     َضَرَبت 

 ل:به آخر صيغه او   تاردن ک: با اضافه ْْصيغهْپنجم

 َضَرَبَتا   ←َضَرَب   

 ن کبه آخر صاااايغه اول و  ااااا (َن ) نونْمفتوحردن کبا اضااااافه  :ْصيغهْششم

 الفعل:      ردن المک   

َنْ   ←َضَرَب     َضَرب 

 ماضىفعل صرف شش صيغه غايب 

  َضَرَبْشش صيغه غايب فعل ماضى: 

 .زد مرد( ک)آن ي:    َضَرَبْ:      . مفرد1

 .زدند)آن دو مرد( :       َضَرَبا:       نى  . مث2  ر      کمذ  

  .زدند)آن مردان( :      َضَرُبوا:    . جمع   3

 غايبْْْْْْ     

ْ:    . مفرد   4  .زدزن(  ک)آن ي:   َْضَرَبت 

 .زدند)آن دو زن( :      َضَرَبتا:      . مثنى  5    مؤنث     

َنْ:    . جمع   6  .زدند)آن زنان( :     َضَرب 

 قسم ا ت: احتياج دارد و فاعل به دو فاعلفعل به  .25

ْمانند:  ،اسمْظاهرْ-  (.) عيد زد َضَرَبَْسِعيد 

 (.)آن دو مرد زدند  َضَربا در الفمانند:  ،ضمير -

25.فعلبهفاعلاحتیاجداردوفاعلبهدوقسماست:

- اسم ظاهر،مانند:َضَرَب َسِعيٌد)سعیدزد.(

-ضمير،مانند:الفدر َضَربا)آندومردزدند.(

درس چهارم
فعل ماضی 

معلوم )1(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

تعريف ضمير

26.هنگامیکــهمــاعبــارتســعیدآمــدوســعیدغــذاخــوردرابــاعبارتســعید

آمــدواوغــذاخــوردمقایســهمیکنیــم،درمییابيــمدرعبــارتدوم،کلمــهاوبــه

جــایســعیدقــرارگرفتــهوازتکــرارآنجلوگیــرینمــودهاســتکــهبــهآنضمیــرگفتــه

ــهجــاىاســم ــهجهــتاختصــارب ــهب ــر،اســمیاســتک ــرایــنضمی میشــود.بناب

ــا. ــوانگفــت:َذَهب ــٌد میت ــِعيٌد َو َوحي ــَب َس ــهجــاىَذَه ظاهــرمینشــیند؛یعنــیب

ضمایرششصیغهغایِبفعلماضیعبارتانداز:

ا            َضَرَبا، َضَرَبَتا  درمثنٰیها

و           َضَرُبوا درجمعمذکر

َن         َضَرْبَن درجمعمؤنث

درصیغههاى1و4،نشانهفاعل)ضمیر(درفعل،مستتر)پنهان(است.

ُهَو           َضَرَب درصیغه1

ِهَي              َضَرَبْت درصیغه4

شــایانذکــراســتکــه»ت«درصیغههــاى4و5،عالمــِتمؤنــثبــودِنفاعــل

اســتوضمیــرنیســت.

٭ نکته مهم

اســتتارضمیــردرصیغههــاى1و4ماضــی،جایــزىاســت؛یعنــیاگــرفاعــل،

اســمظاهــرباشــد،درایــنصــورتضمیــرىدرایــنصیغههــامســتترنیســت.

َضَرَب)ُهَوِىمستتر،فاعلاست.(

َضَرَب َسِعيٌد)سعیدفاعلاستوهیچضمیرىدرفعلمستترنیست.(
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پرسش و تمرين

 1. فعل به لحاظ صیغه بر چند قسم است؟

2. صیغه اول فعل ماضی چگونه ساخته می شود؟ مثال بزنید.

فاءالفعــل، نمــوده،  صــرف  ترجمــه  بــا  را  ذیــل  فعل هــاى  غایــب  صیغــه  شــش   .3 

 عین الفعل و الم الفعل صیغه اول آن ها را مشخص کنید.

َس، َعِلَم، َبُعَد
َ
َجل

4. فعل هاى ذیل را به عربى ترجمه کنید.

)آنیکزن(رفت )آنیکمرد(رفت

)آندوزن(رفتند )آندومرد(رفتند

)آنزنان(رفتند )آنمردان(رفتند
5. ضمیر یا نشانه فاعل را در فعل هاى ذیل مشخص کنید.

َکَتَب، َکَتُبوا، َکَتْبَن، َکَتَبا، َکَتَبَتا
6. صیغه، شماره و ترجمه فعل هاى قرآنی ذیل را بنویسید.

َخَرَج،  َخَرْجَن، َرِکَبا، َرِکُبوا، َکَسَب، َکَسَبْت

مطالعه و پژوهش

1.  در صیغه سوم ماضی بعد از واو الفی گذاشته شده است، نام های این الف چیست و چرا آورده 

د؟ می شو

▪منبع مطالعه و پژوهش: 
علومالعربّية)سیدهاشمحسینی

تهرانی(ص297و298.
وبرخیکتبصرفیمعتبر

درس چهارم
فعل ماضی 

معلوم )1(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

روشساختنصیغههفتمتاچهاردهمفعلماضیازصیغهاولچگونهاست؟6 26
ضمائرششصیغهمخاطبودوصیغهمتکلمماضی،بارزاستیامستتر؟6 27
چگونهفعلماضی،منفیویاپرسشیمیشود؟6 28

26.دردرسگذشــته،شــشصیغــهغایــبوچگونگــیســاختنآنازصیغــهاّول

ماضــیبررســیوصــرفشــد.درایــندرس،روشســاختنصیغــههفتــمتــاچهاردهــم

میآموزیــم. را

:بــااضافهکــردنتــاء مفتــوح)َت(بــهآخــرصیغــهاّولوســاکن  صيغه هفتم

کردنالمالفعل:

َضَرْبَت َضَرَب

کــردنالم وســاکن اّول آخــرصیغــه بــه ُتَمــا کــردن اضافــه بــا :  صيغه هشتم

الفعل:

َضَرْبُتَما َضَرَب

الم ســاکنکردن و اّول صیغــه آخــر بــه ُتــْم اضافهکــردن بــا :  صيغه نهم

الفعل:

َضَرْبُتْم َضَرَب

درس پنجم

 فــــعــل مـــاضــى مـــعــلـــوم )2(
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ــهآخــرصیغــهاّولوســاکن ــاء مکســور)ِت(ب ــهکــردنت ــااضاف :ب  صيغه دهم

کردنالمالفعل:

َضَرْبِت َضَرَب

:بااضافهکردن ُتَمابهآخرصیغهاّولوساکنکردنالمالفعل: صيغه يازدهم

َضَرْبُتَما َضَرَب

الم ســاکنکردن و اّول صیغــه آخــر بــه  ُتــّنَ کــردن اضافــه بــا :  صيغه دوازدهم

الفعل:
َضَرْبُتّنَ َضَرَب

ــهآخــرصیغــهاّولوســاکن ــااضافــهکــردن تــاء مضمــوم)ُت(ب :ب  صيغه سيزدهم

کردنالمالفعل:

َضَرْبُت َضَرَب

الم ســاکنکــردن اّولو صیغــه آخــر بــه َنــا کــردن اضافــه بــا :  صيغه چهاردهم

الفعل:

َضَرْبَنا َضَرَب



درس پنجم
فعل ماضی 

معلوم )2(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

 شش صيغه مخاطب و دو صيغه متکلم »َضَرَب«:

        صرف متوّسطه 
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 َضَرَب »لم کشش صيغه مخاطب و دو صيغه مت:» 

 .زدىمرد(  ک)تو ي: ََضَرْبَتَ:    . مفرد7

 .زديد)شما دو مرد( : ََضَرْبُتَما:     . مثنى  8       رکمذ

 .زديد)شما مردان( : َُتْمََضَربَْ. جمع   :   9

 مخاطب 

َ:      . مفرد10  .زدىزن(  ک)تو ي: ََضَرْبت 

 .زديد)شما دو زن( : ََضَرْبُتَما:    . مثنى  11     مؤنث

َ. جمع   :   12   .زديد)شما زنان( : ََضَرْبُتن َ
  

 .زدم)من( : ََضَرْبُتَوحده   :   .13

 .زديم)ما( : َََََضَرْبَناالغير:  . مع14

 

 

های فعل ماضؤؤؤى هميبؤؤؤ  ظ  لهای  اهری کدام يک از صؤؤؤيغ  -1ال ميانى: سؤؤؤ 
از ي دي ر ظ  نظر شؤؤؤؤؤما ها آن راه تبؤؤؤؤؤ ي  -2ظاشؤؤؤؤؤند  شؤؤؤؤؤهي  ظ  ي دي ر مى

 چيست 

ار  و آشؤؤؤ ظارز ،ماضؤؤؤىلم  شؤؤؤي صؤؤؤيغ  م او  و دو صؤؤؤيغ  م ر ضؤؤؤما . 27
 است:

  َتَ :             ر م او کمفرد مذ 

  ُتَما          :   ر م او کمثناى مذ 

  ُتْمَ :          ر م او      کجمع مذ 

 لمکمت

27.ضمایــرشــشصیغــهمخاطــبودوصیغــهمتکلــمماضــی،بــارزوآشــکار

اســت:

َت :  مفردمذکرمخاطب

ُتَما :  مثناىمذکرمخاطب

ُتْم :  جمعمذکرمخاطب

پــرسش میانی
از صیغه های فعل ماضی همیشه به لحاظ ظاهری شبیه به یکدیگر  کدام یک   

می باشند  به نظر شما راه تشخیص آن ها از یکدیگر چیست؟
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ِت : مفردمؤنثمخاطب

ُتَما : مثناىمؤنثمخاطب
ُتّنَ : جمعمؤنثمخاطب

ُت : متکلموحده

َنا : متکلممعالغیر

٭ توجه

درصیغههــاىچهاردهگانــهفعــلماضــی،هــرصیغــهاىداراىضمیــراختصاصــی

اســت؛بــهجــز:

▪مثناهاىغایبکهداراىضمیرمشترِکالفهستند.

▪مثناهاىمخاطبکهداراىضمیرمشترِکُتَماهستند.

ــا ــرســرماضــی،ماضــیمنفــیســاختهمیشــودوب ــاافــزودنحــرفمــاب 28.ب

ــرســرآن،ســؤالیمیشــود.ماننــد: ــدأوهــلب افزون

           (2فعل ماضی معلوم )
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        مفرد مؤنث مخاطب          : ِ  ت 

  ُتَما :           مثناى مؤنث مخاطب 

     جمع مؤنث مخاطب          : ِ  ُتن َ

  ُتِ :                  لم وحده      کمت 

  َنا :                  لم مع الغير   کمت 

 توجه ٭

ه ب است؛اى داراى ضمير اختصاصى هر صيغه ،گانه فوقهاى چهاردهدر صيغه

ه داراى کو مثناهاى مخاطب  الفه داراى ضممممممير م مممممتر   کهاى غايب اجز مثن

 هستند. ُتَماضمير م تر   

«  أ»شود و با افزوند بر سر ماضى، ماضى منفى ساخته مى« ما»با افزودن حرف 
 شود. مانند:ى مىبر سر آن، سؤال« هل»و 

 ياری نکرد  ما َنَصَر   َنَصرَ 

   َصرَ َانَ     

   َهل َنَصرَ 

 

 های فعل ماضىجدول ساختن صيغه

 
 شماره
 صیغه

 ترجمه و مثال ساخت نحوه

 زد( مرد يک آن) َضَرَب  َضَرَب             َضَرَب  1

کرد؟ َنَصرَ   آيا ياری 

درس پنجم
فعل ماضی 

معلوم )2(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

جدول ساختن صيغه های فعل ماضى
        صرف متوّسطه 
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 شماره
 صیغه

 ترجمه و مثال ساخت نحوه

 زد( مرد یک آن) َضَرَب  َضَرَب             َضَرَب  1

 زدند( آن دو مرد)َضَرَبا ا +  َضَرَب  2

ا _ُ_ +و    َضَرَب  3  زدند( آن مردان)َضَرُبو 

 زد( آن یک مرد)َضَرَبت   ت   +  َضَرَب  4

 زدند( آن دو زن)َضَرَبَتا + َتا  َضَرَب  5

َن  _ _+ َن   َضَرَب  6  زدند( آن زنان)َضَرب 

َت  _ _+َت   َضَرَب  7  زدی (تو یک مرد)َضَرب 

ُتَما _ _+ُتَما  َضَرَب  8  زدید( شما دو مرد)َضَرب 

ُتم _ _+ُتم  َضَرَب  9  زدید(شما مردان)َضَرب 

ت   _ _+ت    َضَرَب  10  زدی( تو یک زن)َضَرب 

ُتَما _ _+ُتَما  َضَرَب  11  زدید( شما دو زن)َضَرب 

ُتن َ  _ _+ُتن َ   َضَرَب  12  زدید( شما زنان)َضَرب 

ُت  _ _+ُت   َضَرَب  13  زدم( من)َضَرب 

َنا _ _+َنا  َضَرَب  14  زدیم( ما)َضَرب 

 

ين  پرسش و تمر
  
 نيد.کهاى ذيل را با ترجمه صرف لم فعلکشش صيغه مخاطب و دو صيغه مت. 1 
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پرسش و تمرين

 1. شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم فعل هاى ذیل را با ترجمه صرف کنید.

َس، َعِلَم، َبُعَد
َ
َجل

2. چهارده صیغه فعل ماضی َذَهَب )رفت( را صرف کنید.

 3. نشــانه فاعــل در چــه صیغه هایــى از فعــل ماضــی بــه صــورت بــارز و در چــه صیغه هایــى 

بــه صــورت مســتتر )پنهــان( آمــده اســت؟

4. صیغه، شماره، ضمیر و وزن فعل های قرآنی ذیل را بنویسید.

َنا
ْ

َخذ
َ
ُت، أ

ْ
َخذ

َ
ْقُت،  َکْفْرُتم، َکَفْرَنا،  أ

َ
ْقَت،  َخل

َ
َخل

5. شماره صیغه، ترجمه و ضمایر فعل هاى مشخص شده در آیات و روایت ذیل را بنویسید.

ُموِر1.
ُ ْ
ِمْنَعْزِمال

َ
َذِلکل

َ
َمْنَصَبَر وَغَفَر ِإّن

َ
الف.القرآنالکریم:َول

َباِت2. ّیِ
َبْحِرَوَرَزْقَناُهْمِمَنالّطَ

ْ
َوال َبّرِ

ْ
َناُهْمِفیال

ْ
ب.القرآنالکریم:َوَحَمل

َفَسَدَتا3.
َ
اهلُلل

َّ
ْوکاَنِفیِهَماآِلَهٌةِإال

َ
ج.القرآنالکریم:ل

ْنَیــا
ُ

یالّد
َ
ــیاهلِلَغِنْمُتــْمَوَنَجْوُتــْموِإْنَرِغْبُتــْمِإل

َ
کــْمِإْنَرِغْبُتــْمِإل

َ
؟ع؟:ِإّن َمــاُمَعِلــّيٌ

ْ
د.َال

ْکُتْم.4
َ
َخِســْرُتْموَهل

مطالعه و پژوهش

تحقیق کنید چرا الم الفعل ماضی از صیغه ششم به بعد ساکن می باشد؟
▪منبعمطالعهوپژوهش:

شرحامثلهجامعالمقدمات)2جلدی(ج1،ص22.

کارهااست. ارادهقوى]در[ کندودرگذرد،مسلمًااین]خویشتندارىاش[از 1.شورى،43:وهرکسصبر
2.اسراء،70:]فرزندانآدمراگرامیداشتیم[وآنانرادرخشکیودریا]برمرکبها[نشاندیموازچیزهاىپاکیزهروزیشاندادیم.

گردرآندو)آسمانوزمین(معبودانیجزخدامیبود،قطعًا]هردو[تباهمیشدند. 3.انبیاء،22:ا
کنیــد،غنیمــتُبــردهونجــاتیافتهایــدو گــرشــمابــهخداونــدمتعــالرغبــتپيــدا 4.غررالحکــم،ج1،ص293.همانــاا

گشــتهاید. ک یــانُبــردهوهــال کنیــد،ز گــربــهســوىدنیــارغبــتپيــدا ا

درس پنجم
فعل ماضی 

معلوم )2(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

فعلمضارعچیستوصیغهاولآنچگونهساختهمیشود؟6 28
صیغههایدومتاششمفعلمضارعچگونهازصیغهاولساختهمیشود؟6 29
حرکتعینالفعلمضارعچندحالتداردوچگونهبهدستمیآید؟6 30
درششصیغهغائبمضارعچندضمیربارزوچندضمیرمستتروجوددارد؟6 31
عالمتهایرفعفعلمضارعدرششصیغهغائبفعلمضارعچیست؟6 32

28.فعــل مضــارع:فعلــیاســتکــهبــرانجــامکارىیــاپدیــدآمــدنحالتــیدرزمــان

حــالیــاآینــدهداللــتمیکنــد؛ماننــد:

َيْنُصُر)یارىمیکند(،َيْحُسُن)نیکومیشود(



صیغهاّوِلفعلمضارعمعلوم،ازماضىآنبهشرحذیلگرفتهمیشود:َضَرَب      

َيَضَرَب   1.ياِء مفتوح )َیـ(برسِرآناضافهمیکنیم:      

َيْضَرَب   2.فاءالفعلماضیراساکنمیکنیم:
      

َيْضَرُب   3.المالفعلراضمهمیدهیم:
      

4.حرکتعینالفعلرابااستفادهازلغتنامهبهدستمیآوریم؛َيْضِرُب

مثاًلعینالفعلَضَرَبدرمضارع،مکسوراست.

درس ششم

فــعـل مضــارع مـعـلــوم )1(
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 کيفّيت ساختن صيغه هاى مضارع

فعلمضارعمانندفعلماضی،داراىچهاردهصیغهاست.

دانستیمکهصیغهاّولفعلمضارعازصیغهاولفعلماضیساختهمیشود:

َيْضِرُب َضَرَب

سیزدهصیغهدیگرراازصیغهاّولمیسازیم.

کيفيت ساختن صيغه هاى دوم تا ششم:

:بــااضافــهکــردنالــف و نــون مکســور)اِن(بــهآخــرصیغــهاولو 29.صيغه دوم

مفتوحکردنالمالفعل:

َيْضِرَباِن َیْضِرُب

:بــااضافــهکــردنواو و نــون مفتــوح)وَن(بــهآخــرصیغــهاّولو  صيغه سوم

مضمومکردنالمالفعل:

َيْضِرُبوَن َیْضِرُب

:باتبدیلکردنحرفمضارعياءبهتاء: صيغه چهارم

َتْضِرُب َیْضِرُب

:بــاتبدیــلکــردنيــاءبــهتــاءواضافــهکــردنالــف و نــون مکســور  صيغه پنجم

)اِن(بهآخرصیغهاولومفتوحکردنالمالفعل:

َتْضِرَباِن درس ششمَیْضِرُب
فعل مضارع 

معلوم )1(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

ــهآخــرصیغــهاولوســاکن ــوح)َن(ب ــون مفت ــردنن ــهک ــااضاف :ب  صيغه ششم

کردنالمالفعل:

َيْضِرْبَن َیْضِرُب

ــ : ـِ  صرف شش صيغه غايب مضارِع َضَرَب ــ

        57    (1فعل مضارع معلوم )

 ن ک  سااااصااا ا  ا   )َن( ب  آخر  نون مفتوحردن کبا اضاااا       :  صيغه ششم

 الفعل: المردن ک      

 َيْضِرْبَن    ←َيْضِرُب   

 : ــ ـِ ِع َضَرَب ــ  صرف شش صيغه غايب مضار

 .زندمىمرد(  ک)آن ي   : َيْضِرب  :        . مفرد1

 .زنندمى)آن د  مرد(    :   َيْضِرَباِن :         . مثنى  2    ر         کمذ

وَن :       . جمع 3  .زنندمى)آن مردان( :      َيْضِرب 

 غايب    

 .زندمىزن(  ک)آن ي   : َتْضِرب  :        . مفرد 4

 .زنندمى)آن د  زن(    : َتْضِرَباِن :        . مثنى  5 مؤنث         

 .زنندمى)آن زنان(    : َيْضِرْبَن :       . جمع 6

 ن است:کمماست؛ يعنى « سماعى»ت ع ن الفعل مضارع ک. حر30

   َيْعَلُم   مانند:  َيْذَهُب، ؛   َيْفَعل   مفتوح  باشد  بر  وزن 

 مانند:  َيْضِرُب،  َيْحِسُب  ؛   َيْفِعل   سور  باشد  بر  وزن کم 

   ل   مضموم  باشد  بر  وزن  مانند:  َيْنُصُر،  َيْخُرُج  ؛   َيْفع 

توان با اساااتفادز از   رهنغ لات ب  دسااات آورد. در  ت ع ن الفعل را مىکحر

 است:شدز چن ن نوشت  غالبا    رهنغ لات

 َيْضِرب    ← : است  سورکالفعل مضارِع  عِل َضَرَب ماِاا    :يعنى ع نَضَرَب  

ر    ←  :است  الفعل مضارِع  عِل َنَصَر مضموم َنَصَر   اُاا      :يعنى ع ن  َيْنص 

 َيْعَلم    ← :  الفعل مضارِع  عِل َعِلَم مفتوح است   يعنى ع ن : َعِلَم  اَاا      
  

30.حرکتعینالفعلمضارعسماعیاست؛یعنیممکناست:

ُم
َ
َهُب،َیْعل

ْ
مانند:َیذ ؛ َيْفَعُل مفتوحباشدبروزن

مانند:َیْضِرُب،َیْحِسُب ؛  ُ
َيْفِعل مکسورباشدبروزن

مانند:َیْنُصُر،َیْخُرُج ؛  ُ
َيْفُعل مضمومباشدبروزن

بــااســتفادهازفرهنــگلغــتبــهدســتآورد.در حرکــتعیــنالفعــلرامیتــوان

نوشــتهشدهاســت: چنیــن غالبــًا لغــت فرهنــگ

َيْضِرُب ـ:یعنیعینالفعلمضارِعفعِلَضَرَبمکسوراست: ـِ َضَرَبـ

َيْنُصُر ـ:یعنیعینالفعلمضارِعفعِلَنَصَرمضموماست: ـُ َنَصَرـ

ُم
َ
َيْعل ـ:یعنیعینالفعلمضارِعفعِلَعِلَممفتوحاست: ـَ َعِلَمـ
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بــهحــرِفیــاءوتــاءکــهدرآغــازصیغههــاىمضــارعآوردهشــده،حــروف مضــارع

میگوینــد.
پــرسش میانی 1

ع فعل های َاَخَذ، َعِلَم و َشَفَع را با توجه به آیه 255 سوره  حرکت عین الفعل مضار
بقرة)آیة الکرسی( چیست؟افعال مربوطه را بنویسید.

٭ ضماير در شش صيغه غايب مضارع

31.چنانکــهدرصیغههــاىشــشگانهغایــبفعــلمضــارعمشــاهدهمیکنیــد،

ــراراســت: نشــانهفاعــل)ضمیــر(درصیغههــاىمختلــفازایــنق

الف:َيْضِرَباِن، َتْضِرَباِن درمثنٰیها)2و5(

و:َيْضِرُبوَن درجمعمذکر)3(

:َيْضِرْبَن ݢنݩَ ݢ درجمعمؤنث)6(

نشانهفاعل)ضمیر(درمفردمذکرومؤنث،مستتراست:

ُهَو:َيْضِرُب درمفردمذکر)1(

ِهَي:َتْضِرُب درمفردمؤنث)4(

٭ نکته

استتارضمیردرصیغههای1و4مضارع،جایزیاست.
پــرسش میانی 2

گفته شود »َیضِرُب زیٌد« و فاعل َیْضِرُب هم لفظ زید و هم ضمیر   آیا صحیح است 
مستتر هو در َیضرُب باشد؟

درس ششم
فعل مضارع 

معلوم )1(
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٭ عالمت هاى »رفع« مضارع

32.آخــرفعــلمضــارعبــهخــودیخــودوبــدونحضــورعامــللفظــی،مرفــوعاســت

ورفــعدادنآنبــااضافــهکــردنعالمتهــاىخاصــیاســتکــهدرشــشصیغــهغایــب

عبارتانــداز:

:بهصیغههاى)1و4( ــ)ضمه( ـُ ـ

:بهصیغههاى)2و5( ِن

:بهصیغه)3( َن

 ٭ توجه

صیغــهششــم،علمــت رفــعنــداردونــونموجــوددرآخــرآن)َن(ضمیــربــارزاســتو

هیــچگاهتغیيــرنمیکنــد.

پرسش و تمرين

1. چگونگی ساختن صیغه اول فعل مضارع معلوم را با ذکر یک مثال بیان کنید.
2. رفع داراى چند عالمت است و آن عالئم در چه صیغه هایى وجود دارد؟

3. آیا نون صیغه ششم، عالمت رفع است؟
4. شش صیغه غایب مضارع فعل هاى ذیل را صرف و ترجمه کنید:

ــ ـُ ــ ،  َبُعَد ـ ـَ ــ ،  َعِلَم ـ ـِ َس ـ
َ
َجل

5. جمله هاى ذیل را به عربى ترجمه کنید.

)آنیکمرد( مى رود)آنمردان( مى روند)آنزنان(مى روند

)آنیکزن( مى رود)آندوزن( مى روند)آندومرد( مى روند
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6. حرکت عین الفعل مضارع چند حالت دارد و سماعی بودن آن، به چه معناست؟

7. صیغه، شماره صیغه، ضمیر )فاعل( و عالمت رفع فعل های قرآنی ذیل را بنویسید.

َن
ْ
ُکل

ْ
ُکَلِن،  َيأ

ْ
ُکُل، َيأ

ْ
ُکُل، َتأ

ْ
َيْحُکَماِن، َيْحُکُموَن، َيأ

8. صیغه، ضمیر، وزن و ماضِی فعل هاى مشخص شده در آیات و روایات ذیل را بنویسید.
أنَیأِتْیَنِبفاِحَشٍةُمَبّیَنٍة.1

ّ
َیْخُرْجَنِإال

َ
الف.القرآنالکریم:َوال

ُبْخــِلَوَیکُتُمــوَنَمــاآَتاُهــُم
ْ
ــاَسِبال ُمــُروَنالّنَ

ْ
ــوَنَوَیأ

ُ
ِذیــَنَیْبَخل

َّ
ب.القــرآنالکریــم:َال

اهلُلِمــْنَفْضِلــِه.2
ْسِتْغَفاُر.3 َجاُةَوُهَوااْلِ ؟ع؟:َعِجْبُتِلَمْنَیْقَنُطوَمَعُهالّنَ َماُمَعِلّیٌ ِ

ْ
ج.َاال

یَن.4 ُخُصوَمُةَتْمَحُقالّدِ
ْ
َباِقُر؟ع؟:َال

ْ
َمامال ِ

ْ
د.َاال

مطالعه و پژوهش

لت بر حال  رسی نمایید که مضارع از حیث زمان، دال 1. مضارع در لغت به چه معنایی می باشد و بر

می کند یا آینده یا هردو؟ و چرا این فعل به این اسم نامگذاری شد؟

▪منبعمطالعهوپژوهش:
صرفجامعکاربردی،ص45

هدایه)جامعالمقدمات2جلدی
ج2ص126باحواشیمدرسافغانی

(علومالعربّية)سیدهاشمحسینی
تهرانی(ص19

کارزشتآشکارىانجامدهند. 1.طالق،1:نهآنهادردورانعّدهبيرونروند،مگرآنکه
کهبخلمیورزندومردمرابهبخل کسانی]اند[ 2.نساء،37:]متکبرانوفخرفروشانهمان[

وامیدارندوآنچهراخداوندازفضلخویشبهآنهاارزانیداشته،پوشیدهمیدارند.
کــه]ازرحمــتخداونــد[ناامیــداســتوحــالآنکــهوســیلهنجــات کســی الحکــم،ج2،ص494.عجــبدارماز 3.غــرر

کــردناســت.  بــااوســتوآناســتغفار
4.میزانالحکمة،ج3،ص44.خصومتودشمنی،دینرامحوونابودمیکند.

درس ششم
فعل مضارع 

معلوم )1(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

روشساختنصیغههایهفتمتاچهاردهممضارعازصیغهیکمچگونهاست؟6 33
حروفمضارعیا»اتین«چهحروفیاستوچگونهدرصیغههایمضارعتوزیعشدهاست؟6 34
ضمائرصیغههایهفتمتاچهاردهمچیست؟6 35
درچهصیغههاییازمضارعاستتارضمیروجوبیاست؟توضیحدهید.6 36
روشتوزیععالئمرفعدرصیغههایهفتمتاچهاردهمچگونهاست؟6 37
آیانوندرصیغهششمودوازدهمضارععالمترفعاست؟6 38

33.دردرسگذشته،باششصیغهغایبفعلمضارعآشناشدیم.درایندرس،
مازصیغهاّولآشنامیشویم:

ّ
باچگونگیساختنصیغههاِىمخاطبومتکل

:باتبدیلکردنحرفمضارِعياءبهتاء: صيغه هفتم
َتْضِرُب َیْضِرُب

:بــاتبدیــلکــردنيــاءبــهتــاءواضافــهکــردنالــف و نــون مکســور)اِن(  صيغه هشتم
بهآخرومفتوحکردنالمالفعل:

َتْضِرَباِن َیْضِرُب

:بــاتبدیــلکــردنيــاءبــهتــاءواضافــهکــردنواو و نــون مفتــوح صيغه نهم
)وَن(بهآخرومضمومکردنالمالفعل:

َتْضِرُبوَن َیْضِرُب

:بــاتبدیــلکــردنيــاءبــهتــاءواضافــهکــردنيــاء و نــون مفتــوح  صيغه دهم

درس هفتم

فــعــل مــضــارع مــعــلــوم )2(
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)یَن(بهآخرومکسورکردنالمالفعل:
َتْضِرِبيَن َیْضِرُب

:بــاتبدیــلکــردنيــاءبــهتــاءواضافــهکــردنالــف و نــون مکســور  صيغه يازدهم

)اِن(بهآخرومفتوحکردنالمالفعل:
َتْضِرَباِن َیْضِرُب

:باتبدیلکردنياءبهتاءواضافهکردننون مفتوح)َن(به   صيغه دوازدهم
آخروساکنکردنالمالفعل:

َتْضِرْبَن َیْضِرُب

:)
َ
:باتبدیلحرفمضارعياءبههمزه مفتوح)أ  صيغه سيزدهم

ْضِرُب
َ
أ َیْضِرُب

:باتبدیلحرفمضارِعياءبهنون مفتوح)َنــ(: صيغه چهاردهم
َنْضِرُب َیْضِرُب

ــ : ـِ  64 صرف متوّسطه         صرف شش صيغه مخاطب و دو صيغه متکلم مضارع َضَرَب ــ
 

ُ :      . مفرد7  .زنىمىمرد(  ک)تو ي   :َُتْضِرب 

 .زنيدمى)شما دومرد(    :َُتْضِرَباِنُ . مثنى  :   8 ر     کمذ 

وَنُ :     . جمع9                      .زنيدمىمردان(  )شما   :َُتْضِرب 
 

 .زنىمىزن(  کتو ي)   :َُتْضِرِبيَنُ :      .مفرد10

 .زنيدمى)شما دو زن(    :َُتْضِرَباِنُ :    . مثنى11 مؤنث  

 .زنيدمى)شما زنان(    :َُتْضِرْبَنُ :    . جمع 12
     

ُ . وحده:   13 ْضِرب 
َ
  .زنممى)من(    :ُأ

ُ الغير:   .مع14           .زنيممى)ما(    :َُنْضِرب 
ضی ر 14سوال میانی:  ضارع از نظر  14ا با صیغه فعل های ما صیغه فعل های م

ستتر بودن  صیغه و بارز و م صی برای هر دو  صا ضمائر اخت شترک و  ضمائر م
 مقایسه کنید.

   

 «أتين»حروف  ٭

گفته مى أتينه به آنها حروف کحروف مضاااااا   . 34 هاى شاااااودص د   ااااايغهنيز 

 :گيرندقرا  مىمختلف به ترتيب ذيل 

 «6ص 3 ص2ص 1»های د   يغه:      ــیَُ

 «12تا  7ص 5ص 4»های :   د   يغه   ــتَُ

ُ
َ
 «13» :   د   يغه    أ

 «14» :   د   يغه   َنــ

 متکلم

 مخاطب

درس هفتم
فعل مضارع 

معلوم )2(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

پــرسش میانی
ع از نظر ضمائر مشترک و  14 صیغه فعلهای ماضی را با 14 صیغه فعل های مضار

ضمائر اختصاصی و نیز  بارز و مستتر بودن مقایسه کنید.

جدول ساختن صيغه های فعل مضارع

        68 صرف متوّسطه 

 های فعل مضارعجدول ساختن صیغه
 شماره
 صیغه

 ترجمه و مثال ساخت نحوه

 ندزمی)آن یک مرد( َیْضِرب   یَضْرِبُ            َضَرَب  1

 دننزمیان) آن دو مرد( َیْضِرب   انِ  + -َ +  َیـ ْضِرب   2

ونیَ  + ونَ   َیـ ْضِرب   3  زنندی)آن مردان( م ْضِرب 

)آن  تغییر حرف مضارعه +  َتـ ْضِرب   4  زندیزن( م کیَتْضِرب 

ان)آن دو زن( م  + انِ -َ +  َتـ ْضِرب   5  زنندیَتْضِرب 

 زنندی)آن زنان( مْضِرْبَن یَ  _ْ_+ َن   َیـ ْضِرب   6

) تو  _+َت _ْ  َتـ ْضِرب   7  یزنیمرد( م کیَتْضِرب 

 دیزنیَتْضِربان) شما دو مرد( م  + انِ -َ  َتـ ْضِرب   8

م  َتـ ْضِرب   9 ون) شما مردان( م _ْ_+ت   دیزنیَتْضِرب 

 یزنیزن( م کی)تو َن یَتْضِربِ  _ْ_+ِت   َتـ ْضِرب   10

ان)شما دو زن( م  + انِ -َ  َتـ ْضِرب   11  دیزنیَتْضِرب 

ن َ   ـ ْضِرب  تَ  12  دیزنیَتْضِرْبَن)شما زنان( م _ْ_+ت 

 ْضِرب   13
َ
) من (م تغییر حرف مضارعه   أ ْضِرب 

َ
 زنمیأ

)ما( م تغییر حرف مضارعه   َنـ ْضِرب   14  میزنیَنْضِرب 
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٭ حروف »أتين«

34.حــروفمضــارعکــهبــهآنهــاحــروفأتيــننیــزگفتــهمیشــود،درصیغههــاى

مختلــفبــهترتیــبذیــلقــرارمیگیرنــد:

َيــ:درصیغههای»6،3،2،1«

َتــ:درصیغههای»7،5،4تا12«

:درصیغه»13«
َ
أ

َنــ:درصیغه»14«

٭ نکته

بعضــی کــه میشــود روشــن چهاردهگانــه صیغههــاى در دقــت اندکــی بــا 

هســتند: مشــترک همدیگــر بــا صیغههــا

:بينصیغههاى»4و7« َتْنُصُر

َتْنُصَراِن      :بينصیغههاى»8،5و11«

٭ ضماير مخاطب و متکلم مضارع

35.نشانهفاعل)ضمیر(دراینصیغههاعبارتانداز:

الف:َتْضِرباِن، َتْضِرباِن  درمثنٰیها)8و11(

:َتْضِرُبوَن و  درجمعمذکر)9(

:َتْضِرِبيَن یـ  درمفردمؤنث)10(

َن:َتْضِرْبَن  درجمعمؤنث)12(

درس هفتم
فعل مضارع 

معلوم )2(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

ضمیردرصیغههاى13،7و14،مستتر)پنهان(استکهبهترتیبعبارتانداز:

َنا، َنْحُن
َ
ْنَت، أ

َ
أ

36.اســتتارضمیــردرصیغههــاى13،7و14فعــلمضــارع،وجوبــىاســت؛یعنــی

ضمیــرىاســتکــهدرآنهــامســتتراســتونمیتوانــدبــه
ً
فاعــِلایــنصیغههــا،دائمــا

صــورتاســمظاهــربعــدازآنهــاذکــرشــود. 
پــرسش میانی

به نظر شما چرا فاعل در صیغه های 7، 13 و 14 نمی تواند اسم ظاهر باشد؟

م
ّ
٭ عالئم رفع در شش صيغه مخاطب و دو صيغه متکل

:    درصیغههاى13،7و14 ـ)ضّمه( ـُ 37.ـ

:درصیغههاى8و11 ِن                

:   درصیغههاى9و10 َن                

٭ توجه

38.صیغــهدوازدهــم،علمــت رفــعنــداردونــوِنآن،ضمیــربــارزاســتوهیــچگاه

تغیيــرنمیکنــد.
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جدول صرف فعل ماضى و مضارع با تعيين ضماير 
)بارزومستتر(

ضمیرمضارعضمیرماضیشماره فعل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

َضَرَب   

َضَرَبا   

َضَرُبوا   

َضَرَبْت   

َضَرَبَتا   

َضَرْبَن   

َضَرْبَت   

َضَرْبُتَما   

َضَرْبُتْم   

َضَرْبِت   

َضَرْبُتَما   

َضَرْبُتّنَ   

َضَرْبُت   

َضَرْبَنا   

ُهَو  )مستتر(

ا

و   

ِهَي )مستتر(

ا   

َن   

َت   

ُتَما   

ُتْم   

ِت   

ُتَما   

ُتّنَ   

ُت   

َنا   

َيْضِرُب   

َيْضِرَباِن   

َيْضِرُبوَن   

َتْضِرُب   

َتْضِرَباِن   

َيْضِرْبَن   

َتْضِرُب   

َتْضِرَباِن   

َتْضِرُبوَن   

َتْضِرِبيَن   

َتْضِرَباِن   

َتْضِرْبَن   

ْضِرُب   
َ
أ

َنْضِرُب   

ُهَو  )مستتر(

ا

و

ِهَي )مستتر(

ا

َن

نَت )مستتر(
َ
أ

ا

و

ي

ا

ن

نا )مستتر(
َ
أ

درس هفتمَنْحُن )مستتر(
فعل مضارع 

معلوم )2(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

پرسش و تمرين

1. صیغه هاى ذیل را از فعل َیْذَهُب بسازید.

مفرد مذکر مخاطب، مفرد مؤنث مخاطب، مثناى مؤنث مخاطب

جمع مؤنث مخاطب، جمع مذکر مخاطب، متکلم مع الغیر

2. شش صیغه مخاطب و دو صیغه متکلم مضارع فعل هاى ذیل را صرف و ترجمه کنید.

ــ ـُ ـ ــ     ،     َبُعَدـ  ـَ ــ     ،      َعِلَمـ  ـِ ـ َجَلَسـ 

3. حروف مضارع چه حروفی هستند و چگونه در صیغه ها توزیع می شوند؟

4. عالمت رفع صیغه هاى ذیل را بنویسید.

7، 14، 8، 9 و 10

5. براى فعل َتکُتَباِن سه ترجمه و براى فعل َتکُتُب دو ترجمه بنویسید.

6. استتار ضمیر در چه صیغه هایى از فعل مضارع، جایزی و در کدام یک، وجوبى است؟

ـ  را صرف کنید. ـَ 7. چهارده صیغه مضارع فعل َفِهَمـ 

8. صیغه، ضمیر، وزن و ماضِی فعل هاى مشخص شده در آیات و روایت ذیل را بنویسید.
الف. القرآن الکریم : ِإّنَ ُرُسَلَنا َیکُتُبوَن َما َتْمُکُروَن.1

َتْعَلُموَن.2
َ

ْعَلُم ِمَن اهّلِل َما ال
َ
ْنَصُح َلُکْم َو أ

َ
ى َو أ ِت َرّبِ

َ
ُغُکْم ِرَساال َبّلِ

ُ
ب. القرآن الکریم : أ

اَعــِة َو َذاَدْعُنــه ِمــَن  ــَق َلــُه ِمــَن الّطَ
َ

َمــاُم َعِلــٌي؟ع؟: َنْحَمــُد اهّلَل ُســْبَحاَنُه َعلــی َمــا َوّف
ْ

ج. َال
اْلَمْعِصَیِة.3

1.یونس،21:همانافرستادگانما)فرشتگان(آنچهنیرنگمیکنید،مینویسند.
کــه]شــما[ ــهشــمامیرســانموشــماراانــدرزمیدهــموازخــداچیزهایــیمیدانــم 2.اعــراف،62:پيامهــاىپــروردگارمراب

نمیدانیــد.
کنیــمواز الحکــم،ج2،ص776:ســتایشمیکنیــمخداونــدپــاکومنــزهرابــراینکــهتوفیــقدادتــااورااطاعــت 3.غــرر

بمانیــم. معصیتــشدور
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مطالعه و پژوهش

لت می کند چه زمانی  1. منظور از )حال( در زمانی که می گوییم فعل مضارع بر زمان حال یا آینده دال

است؟

▪منبعمطالعهوپژوهش:
صرفجامعکاربردی،ص45

دانشصرف،ص66
حاشیهصبان،ج1،ص59

درس هفتم
فعل مضارع 

معلوم )2(
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 صرف
متوسطه
باب فعل

معنایلغویواصطالحیامرچیستوبرچندنوعاست؟6 39
روشساختنامربهالمچگونهاست؟6 40
روشساختنامربهصیغهچگونهاست؟6 41
آیاهمزهامرحاضروصلاستیاقطع؟6 42

39.امــردرلغــتبــهمعنــیَدســتوروفرمــاناســتودراصطــالح،بــرطلــبانجــام

کاریــاپدیدآمــدنحالتــیداللــتمیکنــد؛ماننــد:

ْحُسْن)نیکوشو!(
ُ
ِاْضِرْب)بزن!(،ا

فعلامرمانندفعلمضارع،داراىچهاردهصیغهوبردونوعاست:

:ششصیغهغایبودوصیغهمتکلم؛ 1.امر به الم

:ششصیغهمخاطب. 2.امر به صيغه

٭همهصیغههاىامرازفعلمضارعساختهمیشوند.

طرز ساختن امر به الم

40.امــربــهالم،ازشــشصیغــهغایــبودوصیغــهمتکلــِممضــارعبــهشــرحذیــل

میشــود: ســاخته

1.الم مکسور)ِلــ(رابرسرفعلمضارعدرمیآوریم:ِلـَيـْضِرُب

درس هشتم

معلـــــــــــــــوم امـــــــــــــــر  فعـــــــــــــــل   
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2.آخرآنراجزممیدهیم:ِلـَيـْضِرْب

) ــــ،َنِ ـُ جــزمدرلغــتبــهمعنــیبریــدنوقطــعکــردنودراصطــالح،حــذف علئــم رفــع)ـ

اســت؛ماننــد:

ِلَيْضــِرْب)بایــدبزنــد( ِلَيْضــِرُب َیْضــِرُب

ِلَيْضِرَبــا)بایــدبزننــد( ِلَيْضِرَبــاِن َیْضِرَبــاِن

ــ : ـِ   نمونه صرف فعل امر به الم از َضَرَب ـ

        75    فعل امر معلوم 

 ِلـَيـْضِرْبْدهيم: مى جزمآن را . آخر 2 

کردن و در اصططط،    جزم  حذفْعالئمْرفعدر لغت به معنى بريدن و قطع 

( است؛ مانند:  )طُططط   َنِ

ْ      ←َيْضِرُب        )بايد بزند( ِلَيْضِرْبْ            ←      ِلَيْضِرب 

 )بايد بزنند( َباِلَيْضرِْ            ←      ِلَيْضِرَباِنْ    ←َيْضِرَباِن      

  : ــ ـِ  نمونه صرف فعل امر به الم از َضَرَب ـ

 بايد بزند.)آن يک مرد(    :ِْلَيْضِرْبْ:    . مفرد 1

 بايد بزنند.)آن دو مرد(    :ِْْلَيْضِرَبا. مثنى   :   2  مذکر       

وا:    . جمع 3  بايد بزنند.)آن مردان(    :ِْلَيْضِرب 

 غايب 

 بايد بزند.)آن يک زن(    :ْْضِرْبِْلتَْ:    . مفرد4

 بايد بزنند.)آن دو زن(    :ِْْلَتْضِرَبا:    . مثنى5مؤنث              

 بايد بزنند.)آن زنان(    :ِْلَيْضِرْبَنْ:    . جمع  6

  
ْضِرْبْ. وحده:   13

َ
 بايد بزنم.)من(    :ِِْل

 متکلم

 بايد بزنيم.)ما(    :ِْلَنْضِرْبْالغير:   .مع14
درس هشتم

فعل امر معلوم
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 صرف
متوسطه
باب فعل

٭ نکته

1.نوِنصیغهششمحذفنشدهاست؛زیراعالمِترفعنیست.

بيایــد،المآنرامیتــوانســاکنکــرد؛ 2.هــرگاهقبــلازامــِربــهالم،واو،فــاءیــاُثــّمَ

ــد: مانن

َعْدِل.
ْ
َيْکُتْب َبْيَنُکْم کاِتٌب ِبال

ْ
:َول َیْکُتْب

ْ
َول  ِلَیْکُتْب

َيْضَحُکوا َقِليًل و ... .
ْ
ل

َ
:ف َیْضَحُکوا

ْ
َفل ِلَیْضَحُکوا

ِهَبّنَ َکْيَدُه َما َيِغيُظ.
ْ

َيْنُظْر َهْل ُيذ
ْ
ل

َ
َيْقَطْع ف

ْ
َیْقَطْع:...ُثّمَ ل

ْ
ل ُثّمَ ِلَیْقَطْع

٭ طرز ساختن امر به صيغه

41.امــربــهصیغــه،ازشــشصیغــهمخاطــبفعــلمضــارعبــهترتیــبذیــلســاخته

میشــود:

ْضِرُب :َتْضِرُب حرفمضارع)تــ(راازاّولآنبرمیداریم

ْضِرْب :ْضِرُب عالئمرفعراازآخرآنحذفمیکنیم

٭ نکته مهم

وجــود ســاکن حــرف آن از پــس و کنیــم حــذف را مضــارع حــرف گاه هــر

میآوریــم؛ آن ســر بــر همــزهاى ســاکن، بــه ابتــدا از پرهیــز بــراى باشــد، داشــته

چوندرعربی،خواندِنابتدابهساکنمشکلاست؛پسمیشود:

اْضِرْب ْضِرْب

حرکتهمزه،بهحرکتعینالفعلمضارعبستگیدارد:

ـــ(میدهیــم؛ ـِ الــف(اگــرعینالفعــلمضــارع،مفتــوحیــامکســورباشــد،همــزهراکســره)ــ

مانند:
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ِاْضِرْب ْضِرْب ْضِرُب َتْضِرُب

ْم
َ
ِاْعل ْم

َ
ْعل ُم

َ
ْعل ُم

َ
َتْعل

ـ(میدهیم؛مانند: ـُ ب(اگرعینالفعلمضارع،مضمومبود،همزهراضّمه)ـ

ْخُرْج
ُ
ا ْخُرْج ْخُرُج َتْخُرُج

پــرسش میانی 1
 آیا می توان گفت که امر صیغه هفتم مأخوذ از صیغه اول است؟

٭ توجه

42.همــزهامــر،همــزه وصــلاســت؛یعنــیوقتــیمیــاِنکالمواقــعشــود،درتلفــظ

حــذفگردیــده،مــاقبــلآنبــهمــابعــدوصــلمیشــودوعالمــتآنصــادکوچــک

)صـــ(بــاالىالــفاســت:ٱ 

مانند:َو ٱْضِرْب

درس هشتم
فعل امر معلوم
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 صرف
متوسطه
باب فعل

ــ : ـِ   نمونه صرف امر حاضر از فعل مضارع َضَرَب ـــ

        78 صرف متوّسطه 

  : ــ ـِ ع َضَرَب ـــ  نمونه صرف امر حاضر از فعل مضار

ْبِاِ :    . مفرد 1  بزن.)تو يک مرد( :      ْضر 

َبا:       .مثنى  2 مذکر            ْضر   بزنيد.)شما دو مرد( :        ا 

ُبوا.جمع    :   3 ْضر   بزنيد.)شما مردان(  :      ا 

 مخاطب      

ب ي:    . مفرد   4 ْضر   بزن.)تو يک زن( :     ا 

َبا:       .مثنى  5 مؤنث            ْضر   بزنيد.)شما دو زن(  :       ا 

ْبَنِ:    .جمع   6 ْضر   بزنيد.:   )شما زنان(    ا 

 نکته  ٭

 ضمایر فعل امر، همانند ضمایر فعل مضارع است.

 :ݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦ   _ݦݦݦݨݨݨݨُ رص  نمونه صرف امر معلوم از ن  

اي  ل  ْنُصر  ي  ل ْنُصر     واْنُصُر ي  ل ْنُصر  ا لت  ْنُصر   ن  ْنُصْر ي  ل لت 

  ن   ُاْنُصْر  ا ُاْنُصر    یُاْنُصر   وا ُاْنُصُر   اْنُصر   اُ     ُاْنُصْر 

ْنُصرلِ    ْنُصرِل    ݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨْ ن 

ين  پرسش و تمر
  
 شود؟ مثال بزنيد.. شش صيغه غايب فعل امر چگونه ساخته مى1

کن مى« لِم . »2  شود؟امر چه هنگام مکسور و چه هنگام سا

ُمِ. چهارده صيغه امر فعل 3 کنيد.را صر َيْحت   ف 

کنيد.هاى ذیل، امر به لم يا امر به صيغه )حسب مورد( ساخته، آن. از فعل4  ها را ترجمه 

٭  نکته

ضمایرفعلامر،همانندضمایرفعلمضارعاست.

: َ_ݦݦݦݨݨݨݨُ نمونهصرفامرمعلومازَنَصرݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦ

لَیْنُصَرلَیْنُصَرالَیْنُصُروالَتْنُصَرلَتْنُصَرالَیْنُصْرَن

ُاْنُصْرَن ُاْنُصْرُاْنُصرَاُاْنُصُرواُاْنُصریُاْنُصَرا
ْنُصرِلَنْنُصرݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨْ اِلَ
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پرسش و تمرين

 1. شش صیغه غایب فعل امر چگونه ساخته می شود؟ مثال بزنید.

2. »الِم« امر چه هنگام مکسور و چه هنگام ساکن می شود؟

3. چهارده صیغه امر فعل َیْحِتُم را صرف کنید.

ــا امــر بــه صیغــه )حســب مــورد( ســاخته، آن هــا را ترجمــه  4. از فعل هــاى ذیــل، امــر بــه الم ی

کنیــد.

ْنُصُر
َ
َیْنُصُر، َیْنُصُروَن، َتْنُصُروَن، َتْنُصِریَن، أ

َیْنُصْرَن، َتْنُصْرَن، َتْنُصَراِن، َتْنُصُر، َنْنُصُر

5. صیغه و ضمایر فعل هاى مشخص شده در آیات و روایات ذیل را بنویسید.

اِحِمیَن.  ْنَت َخْیُر الّرَ
َ
الف. القرآن الکریم: ُقْل َرّبِ اْغِفْر َو اْرَحْم َو أ

اِخِلیَن.
َ

 الّناَر َمَع الّد
َ

ب. القرآن الکریم: َو ِقیَل اْدُخال

م.
َ

ال ؟ع؟: ِلُکّلِ َداِخٍل َدْهَشٌة َفاْبَدُؤوا بالّسَ َماُم َعِلّيٌ ِ
ْ

ج. َال

بَهاِت َفِإّنَ َمْن َوَقَع ِفیَها اْرَتَبَک.
ُ

یَک ِفي الّش ؟ع؟: ِلَیْصُدْق َتَحّرِ ماُم َعِلّيٌ ِ
ْ

د. َال

مطالعه و پژوهش

رسی کنید که اطالق فعل امر بر شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم صحیح است یا نه؟ 1. بر

توضیح: برخی معتقدند که امر فقط 6 صیغه مخاطب است.

2. وجه تسمیه امر به صیغه به این نام چیست؟
▪منبعمطالعهوپژوهش:

دانشصرف،ص81
درس هشتمصرفساده،ص83

فعل امر معلوم


