
 قواعد اسم مضاف و مضاف الیه و صفت و جمله وصفیه

ل و تنوین نمی گیرد و اگر از اسم های مثنی و یا جمع مذکر سالم باشد » ن « اسمی که مضاف واقع شود أ -1

  آخر آن نیز حذف می شود و مضاف الیه همواره مجرور واقع می شود.

 سلمینَ لمُ ا إمامُون = مسل + المُ  اإلمامُ    کَ اصدیق=  + کَ الصدیقانِ       ذیتالملا مومعّل=  ذتالمیمون +  الالمعّل
 مضاف   مضاف إلیه              مضاف    مضاف إلیه                                             مضاف  م الیه                                                                             

 معرفه و نکره ، و اعراب) مفرد ، مثنی ، جمع ( ،/ عدد )مذکر ، مؤنث «  / عت « از نظر: جنسصفت » نَ -2

تابع اصل وضعیت موصوف خودش می باشد و الزامی به پیروی از ظاهر و مجرور بودن ( ، ) مرفوع ، منصوب  

مفرد که صفت آنها ،  مونث معنوی و اسم های جمع غیر عاقل اسم هایموصوفش ندارد و بایستی به صفت 

 نیز توجه نمود. نوشته می شود،  مؤنث

 مثال : 

 صفت                                   صفت                               صفت                                        صفت                                   صفت                       

را به  اگر اسمی عالوه بر صفت دارای مضاف الیه نیز باشد ابتدا باید مضاف الیه را نوشته سپس صفت -3

 صورت معرفه به» ال « با موصوفش مطابقت داده و پس از مضاف الیه می نویسیم.

 » مضاف ] موصوف [ + مضاف الیه + صفت «

 مثال : 

 

 

هرگاه دو جمله در کنار هم قرار گیرند به گونه ای که در جمله اول ، یک اسم نکره ای باشد و در جمله  -4

جمه به فارسی میان آن دو جمله ، کلمه دوم ، ضمیر بارز یا مستتری باشد که به آن اسم نکره برگردد و در تر

ه بایستی جمله وصفیّه محسوب می کنیم . بنابر این » که « بکار برود در این حالت جمله دوم را جمله وصفیّ 

 دو شرط را داشته باشد : 

 الف( دارای موصوف نکره باشد.                                

 مستتری باشد که به موصوف نکره اش برگردد.ه ، ضمیر بارز یا ب( در جمله وصفیّ

 راط المستقیم : قرآن کتابی است که ما را به راه راست هدایت می کند.ا إلی الصّهدینیَ  کتابٌ مثال : القرآنُ
 جمله وصفیه   نکره                      

 را دوست دارند. : اینان مردانی هستند که شهادت در راه خدافی سبیل اهلل  ۃهادالشّ ونحبّیُ رجالٌهؤالء 
 هیّجمله وصف  نکره               

 را ، نکره محسوببدون أل و بدون مضاف الیه معرفه  اسم عامّ برای یافتن اسم نکره ، دقت کنیم که -5

 می کنیم هرچند تنوین نداشته باشد. 



 

و جمالت سؤالی نمی توانند جمله  ی ، ل ، لکی + مضارع « » أن ، حتّفعل های امر و نهی و مضارع التزامی  -6

 وصفیه واقع شوند.

 

 ا...... « به کار برد. ، إلّ لَّعَ، لَ  تَیْ، لَ نَّ، لکِ ، إنّ مّ، ثُ ، فَ قبل از جمله وصفیه ، نمی توان از حروفی مانند : » وَ  -7 

زبان عربی صفت نبوده و نقش اگر اسم تفضیل، در زبان فارسی در نقش صفت پیشین به کار برود در  -8

 دیگری دارد اما همواره مضاف واقع شده و اسم پس از آن مضاف الیه و مجرور است .

 مثال : دوستم  بهترین دانش آموز مدرسه است : صدیقی 
خبر      مضاف الیه              صفت پیشین                                                                                      

 

 ه ، باید به موارد زیر دقت کنیم :در ترجمه جمله وصفیّ -9

ه را به ه از نوع مضارع باشد فعل جمله وصفیّالف ( اگر فعل جمله اول از نوع ماضی باشد و فعل جمله وصفیّ

 ترجمه می کنیم . ماضی استمراری ت صور

 

 الفقراء : مردانی را دیدم که به فقیران کمک می کردند. ساعدونیُ جاالًرِ شاهدتُمثال : 
ماضی                     مضارع                   

ه را به ه از نوع ماضی باشد  فعل جمله وصفیّاگر فعل جمله اول از نوع ماضی باشد و فعل جمله وصفیّ ب(

 صورت ماضی بعید ترجمه می کنیم ) البته می توان آن فعل را به صورت ماضی ساده نیز ترجمه کرد(

 

تَولّدتُ فیها : به روستای زیبایی رفتم که در آن متولد شده بودم )متولد شدم (  مثال :  ذهبتُ  إلی 
ماضی                                      ماضی                  

ه  را  ه نیز  از نوع  مضارع باشد فعل جمله وصفیّج( اگر فعل جمله اول از نوع مضارع باشد و  فعل جمله وصفیّ

 به صورت مضارع التزامیترجمه می کنیم )البته می توان آن فعل را به صورت مضارع إخباری نیزترجمه کرد 

  

 مثال :  نَقرأ کتاباً یَنفعُنا : کتابی را می خوانیم که به ما سود برساند ) سود می رساند (
مضارع      مضارع                     

 



 عربی یازدهم 6و  5درس   – خالصه قواعد إعراب فعل مضارع
، از حروف ناصبه یا جازمه ، چیزی نیامده باشد آن فعل را به زمان حال ساده هرگاه در اول فعل مضارع  -1

 ترجمه می کنیم و در این حالت ، در صیغه های بدون ضمیر فاعلی یعنی صیغه های » مضارع إخباری«

دارد و در سایر صیغه ها ، پس از ضمیر بارز  –ه مّ« سومین حرف اصلی فعل ، عالمت ض1،4،7،13،14» 

فاعلی ، حرف » ن «  بکار می رود . و اصطالحا  آن را » مضارع مرفوع « می نامند و در صیغه های جمع 

 مؤنث غائب و مخاطب ، حرف » ن « ضمیر فاعلی می باشد و این دو صیغه همواره دارای شکل ثابتی

 می باشند و قابل تغییر نمی باشند. 

: می شنوند ،   عونَسمَ: خارج می شوی ، یَ جینَخرُ: برمی گردیم  ، تَ : کار می کند  ، نرجعُ ال : یعملُمث

 : می نویسند.بنَکتُیَ

 

ی « هرگاه یکی از این حروف در اول فعل کَ ، لِی ، لِن ، حتّ ن ، أَحروف ناصبه مضارع عبارتند از : » لَ -2

می شود. و به غیر از صیغه های جمع مؤنث  تبدیل –، به فتحه  -ر فعل خه آمضارع قرار گیرد عالمت ضمّ 

 غائب و مخاطب ، در سایر صیغه ها حرف » ن « از آخر فعل حذف می شود.

 ......  ذهبنَی یَکَ / لِ  عرفَن نَسمعی / أَی تَعوا  / حتّ رجِ ن یَمثال : لَ

 

ن « از حروف ناصبه ، معنای مضارع را به آینده منفی تبدیل می کند . حروف ناصبه » أن ، حرف » لَ -3

ی « معنای مضارع إخباری را به » مضارع التزامی « تبدیل می کنند و به عنوان فعل دوم کَ ، لِ ی ، لِحتّ

 جمله بکار می روند و علت وقوع فعل قبل از خودشان را بیان می کنند . مثال : 

 ةمطالعفی  تکاسلَن نََلفی االمتحان ، فَ لکی ننجحَ ةکثی   دروساً مَتعّلنَلِ ةسالمدر  إلی  نذهبَ أنْ نامْزَعَ

 روس .الدّ

قبول تا اینکه در امتحان  بگیریمبرای اینکه درس های بسیاری را یاد  برویمتصمیم گرفتیم که به مدرسه 

 .تنبلی نخواهیم کردپس در مطالعه درس ها ،  شویم
 

«  الی نفی اگر بخواهیم فعل مضارع منصوب را منفی کنیم ابتدا ، حرف ناصبه را نوشته سپس حرف » -4

 ،  فعل مضارع منصوب را می نویسیم.آن زیسیم و پس ارا می نو

 (= که بازی نکند ./  لکی ال تقولوا  = تا اینکه نگویید ایلعبَ ) ألّ مثال : أن ال یلعبَ

 

حروف جازمه » لم ، الی نهی ، ل أمر « اگر در اول فعل مضارع قرار گیرند ، در صیغه های بدون ضمیر  -5

تبدیل می کنیم و در سایر  –آخر فعل را به سکون  –ه « ، حرکت ضمّ 1،4،7،13،14»  بارز فاعلی ، یعنی 

 ،  حرف » ن « را از آخر فعل مضارع حذف می کنیم .غیر از جمع مؤنث غائب و مخاطبه صیغه ها ، ب

 موا ...... َلعْ یَجی /    لِرُخْ/   ال تَ  لْ قُم یَمثال : لَ

 

 ُ 

 ُ 

 ُ 

 ُ 

 



 

 ته ( ساده یا نقلی منفی تبدیل می کند. حرف » لم « معنای فعل مضارع را به ماضی ) گذش -6

 

 م مضارع را به مضارع التزامی تاکیدی منفیحرف » الی نهی « در صیغه های غائب و متکّل -7

 ) نباید + مضارع التزامی ( تبدیل می کند . و در مضارع مخاطب ، آن فعل را به صورت أمر منفی

 ترجمه می کنیم . 

 

 غائب و متکلم مضارع به کار می رود وآن فعل را به صورت  حرف » ل أمر « فقط در صیغه های-8

 مر و نهی مخاطب راا) باید + مضارع التزامی ( ترجمه می کنیم. باید توجه نمود که نمی توان فعل های 

 کیدی و یا بالعکس ترجمه نمود.  مثال :أبه صورت مضارع التزامی ت

وموا : باید برخیزند / قُیَ: نباید دروغ بگویند / لِ کذبنَ: نشناختیم  / ال یَ لم تجدوا : نیافتید  / لم نعرفْ

 : باید بفهمم مْهَفْأَلِ

 

شان ،  اگر حرف آخر یک فعلی ، ساکن باشد و کلمه پس از آن ، دارای » ال « باشد هنگام خواندن -9

 به آن »کسره عارضی «گفته می شود. تبدیل می کنیم و اصطالحاً –حرکت ساکن را به حرکت کسره 

 قولهم  عُ  علی قدرِ اسَ النّ مِلِّمثال : کَ

 

 اقسام » ل «  عبارتند از :   -10

 بوده و فقط در اول اسم یا ضمیر بکار می رود . : حرف جرّ ۃجارّ الف ( لِ

 ب( ل ناصبه : در اول همه صیغه های فعل مضارع بکار می رود و معنای مضارع التزامی ایجاد می کند.

غائب و متکلم مضارع بکار می رود و به معنی) باید+ مضارع ه های مضارع غج ( ل جازمه : در اول صی

 التزامی ( ترجمه می شود

 

تذکر مهم : » ل« ناصبه همواره به عنوان فعل دوم جمله بکار می رود و در همه صیغه های مضارع کاربرد 

فقط در صیغه های می تواند به عنوان فعل اول جمله و یا تنها فعل جمله بکار برود و دارد اما » ل « جازمه 

 غائب و متکلم به کار می رود .

 

فعلهای امر و نهی مخاطب نمی توانند پس از کلمات پرسشی و یا پس از موصوالت و یا به عنوان خبر  -11

 بکار بروند .

چنانچه حرف » ف « به همراه حرف » ل « در اول فعل مضارع ، قرار گیرد آن  فعل ، مضارع مجزوم  -12

 .محسوب می شود 

 ن ما فیه طلب القیام بالعمل : در کدام گزینه » ل امر  یا  فعل امر « بکار رفته است .عیّ  -13

 ن ما فیه عدم طلب القیام بالعمل : در کدام گزینه ، فعل نهی به کار رفته است.عیّ -14

 ُ 



 

 فعل مضارع در موارد زیر به صورت التزامی ترجمه می شود : -15

 = کاش او برگردد ه یرجعُفعل مضارع : لیتَ+ اسم +  الف ( لیت ، لعلّ

 = که بنویسد ی ، ل ، لکی + مضارع منصوب : أن یکتبَب( حروف ناصبه : أن ، حتّ 

 ..... = اگر درس بخوانی ......  تدرسْ ج( فعل شرط واقع شدن : إنْ

یم که به ما نا : کتابی را می خوانینفعُ کتاباً د( فعل مضارع + فعل مضارعی که جمله وصفیه واقع شود : نقرأ

 سود برساند 

 

 فعل ماضی استمراری می تواند به شکل های زیر به کار برود : -16

 : می گفت  یقولُ + فعل مضارع : کانَ الف ( کانَ

 بکی : کودکی را دیدم که گریه می کرد.یَ طفالً ه ( : رأیتُب( فعل ماضی + فعل مضارع ) جمله وصفیّ

فی مزرعته : کشاورز را دیدم که  زارع یعملُالمُ  شاهدتُه ( : ج( فعل ماضی + فعل مضارع ) جمله حالیّ

 درمزرعه اش کارمی کرد

 : کاش ما می شنیدیم... سمعُنا نَ+ اسم + فعل ماضی : لیتَ د( لیتَ 

 فعل ماضی بعید می تواند به شکل های زیر به کار برود : -17

 : شناخته بودم  رفتُقد عَ تُنْ د + ماضی ( : کُ+ قَ + ماضی ) کانَ الف ( کانَ

نی : مردی را که مرا کمک کرده بود دَساعَ رجالً ه ( : عرفتُل ماضی + فعل ماضی ) جمله وصفیّب( فع

 شناختم. 

عمل : کارگر به خانه فی المَ بَعِ د تَإلی البیت و قَ العاملُ  عَجَه ( : رَج( فعل ماضی + فعل ماضی ) جمله حالیّ

 برگشت در حالیکه در کارگاه خسته شده بود.
 

 

 ُ 
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