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 مقدمه ناشر 

 دانند برابرند؟  )قرآن کریم( دانند با آنانکه نمی آیا آنانکه می

پس از حمد و سپاس و ستایش به درگاه بی همتای احدیت و درود بر محمد مصطفی، عالی نمونه بشریت که در تاریک دور تاریخ، بنا 

شاام   ترین حد توحش و ضالل و بربریت و آنگااه باا ااوانین     در پستبه فرمان نافذ صمدیت از میان مردمی برخاست که خود بودند 

 نقص تا ابدیت. خویش هم ایشان را راهبری نمود و رهانید از بدویت و استعانت جوییم از ارآن کریم، کتابی که هست جاودانه و بی

اهان است که برمبنای خالصه درس و کتابی که در دست دارید آخرین ویرایش از مجموعه کتب خودآموز مؤسسه آموزش عالی آزاد م

آوری شده است. در این ویرایش ضمن توجاه کاما  باه آخارین      ای جمع های چهار گزینه تأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش

حاان  های ارشد تالش گردیده است که مطالب از منابع مختلف معتبر و مورد تأکید طرا ن های تعیین شده جهت آزمو تغییرات در سرفص 

ای با کلید و در صورت لزوم تشریح کام  ارائه گردد تا دانشجویان گرامی  های چهار گزینه های متعدد بصورت پرسش ارشد با ذکر مثال

 را از مراجعه به سایر منابع مشابه بی نیاز نماید.

تواند محاک   گردد می ور برگزار میهای آزمایشی ماهان که در جامعه آماری گسترده و در سطح کش الزم به ذکر است شرکت در آزمون

جدی برای عزیزان دانشجو باشد تا نقاط ضعف احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این کتاب، آنهاا را برطارس ساازند کاه     

 باشد. ترین راه برای موفقیت می های مختلف موکد این مسیر به عنوان مطمئن تجربه سال

 توانید خدمات پشتیبانی را دریافت دارید. می www.mahanportal.irن به آدرس الزم به ذکر است از پورتال ماها

های مهام ارزیاابی کیفای     که از شاخصه -های ارشد بالیم که همه ساله میزان تطبیق مطالب این کتاب با سؤاالت آزمون و نیز بر خود می

 نماید. ما را در محضر شما سربلند می -باشد ها می این کتاب

دانیم که از همه اساتید بزرگوار و دانشجویان ارجمند از سراسار کشاور و حتای خاار  از کشاور و هماه        بر خود واجب میدر خاتمه 

همکاران گرامی که با ارائه نقطه نظرات سازنده خود ما را در پربارتر کردن ویرایش جدید این کتاب یاری نمودند سپاسگزاری نموده و 

 کتاب را به محضرشان تقدیم نماییم. های بی چشمداشت، این به پاس تالش

 مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان

 معاونت آموزش                                                                                                                                        

 



 

 مقدمه مولف 

 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

حاضر که به لطف و عنایت پرودگار و یاری اساتید بزرگوار تدوین شده است، بنا به نیاز دانشجویان رشته زبان و ادبیات  ی جموعهم

 فارسی است که برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به منبع جامعی، دسترسی ندارند. 

  :گردد، تدوین شده است فص  که در ذی  مالحظه می 5این مجموعه در 

 فص  اول: ذکر مباحث مهم و ضروری صرس -1

  نحوفص  دوم: ذکر مباحث مهم و ضروری  -2

ی از تجزیه و ترکیب عبارات عربی کلیه و دمنه و آیاتی از یها تجزیه و ترکیب، نمونهاهمیت فص  سوم: تجزیه و ترکیب )به دلی   -3

 ارآن کریم، ذکر گردیده است(.

های متون عربی گنجانده  ع آن بسیار وسیع و گسترده است، در این فص  منتخبی از مهمترین گزیدهفص  چهارم: ترجمه )اگر چه مناب -4

های الرحمن،  ام ارآن کریم و عالوه بر آن سوره های کلیله و دمنه، جزء سی شده است. شایان ذکر است که ابیات عربی سعدی، عبارت

 باشد.( ، از دیگر منابع آزمون مییوسف ،مریم، طالق

فص  پنجم: مجموعه سؤاالت عربی آزمون کارشناسی ارشد سراسری سنوات گذشته به همراه پاسخ تشریحی )به عقیده نگارنده  -5

 باشد( های گذشته، بهترین منبع مطالعه، برای داوطلبان عزیز می های سال نمونه سؤال

ها آگاه شود و  این نگارنده امیدوار است که از این نقصها مبرّا نخواهد بود، بنابر ها و ضعف تردیدی نیست که این مجموعه، از کاستی

های عزیزان فرهیخته را، جهت اصالح و تکمی  آن دریافت نماید. امید است مطالب و مباحث این کتاب،  پیشنهادات و راهنمایی

 برای جویندگان علم و دانشجویان متقاضی ورود به دوره کارشناسی ارشد باشد.  ییراهگشا

 Email: hamasehtahani90@yahoo.comتبه آدرس جهت مکا

 با آرزوی موفقیت شما عزیزان

 حماسه طحانی
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 اولفصل  فصل اول

 صرف

 عناوین اصلی

 کلمه و اقسام آن   

 اسم  

 تقسيمات اسم  
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 همزه 

 فعل   
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 اول فصل

 صرف

ي علدم صدرف، شدناختن کلمدات و       پس فایدده کند.  ف بحث میلهاي مخت ي چگونگی تغيير کلمه به شکل علم صرف، درباره

 صحيح خواندن آن است.  

 کلمه و اقسام آن: 
 کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل، حرف.

 کند. مانند: کتاب  اي است که داراي معناي مستقل است و بر زمان داللت نمی کلمه اسم:

 د: یَضرِبُ.ي زمان نيز هست. مانن اي است که داراي معناي مستقل است و دربردارنده کلمه فع :

 شود.   ي آن ميان کلمات ارتباط ایجاد می کند و به وسيله بر معناي مستقلی داللت نمیکه اي است  : کلمهحرس

 بنابراین معناي آن وابسته به جمله است. مانند: مِن، فی، علی، لدِ و ... .

 اسم
 هاي اسم عبارتند از:   مهمترین نشانه

 ال: الکتاب   -1

 تنوین: کتاباً  -2

 مضاف واقع شدن: کتابنا  -3

 قبول کردن حرف ندا: یا زیدٌ -4

 مسنداليه واقع شدن: جاءَ زید ٌ -5

 تقسيمات اسم
 ثالثی، رباعی و خماسی -1



 

 صرف 12

واگدر چهدار حدرف    «  ثالثدی »اسم، از جهت تعداد حروف اصلی بر سه قسم است. اگر داراي سه حرف اصلی باشدد، بده آن   

 گویند.  « خماسی»اگر پنج حرف اصلی داشته باشد، به آن و « رباعی»اصلی داشته باشد، به آن 
 مصدر و غیر مصدر  -2

 کند. مانند: ضَرب )زدن( مصدر، اسمی است که بر حالت و یا انجام کاري بدون در نظر گرفتن زمان داللت می
 کند. مانند: قلم، رَجُل غير مصدر، اسمی است که بر حالت و یا انجام کار داللت نمی

 : اقسام مصدر
 ها عبارتند از:   مصادر فعلهاي ثالثی مجرد سماعی است که مهمترین آنمصدر مجرد:  

 صاحۀ، فِعالَۀ: زِراعَۀ، فُعول: خروج، فَعَالن: جَوَالن، فَعال: ذَهاب فَعالۀ: ف
 عبارتند از:  هاي قياسی خاصی هستند. بعضی از این مصادر  باعی مزید، داراي وزنرهاي ثالثی مزید،  مصادر فعل مصدر مزید:

 فتِعالاِ تَفاعُل تَفعُّل  مُفاعَلَۀ ل تفعي إفعال 
 اِفعوَّال  افعيعال فعياللاِ استفعال  إفعِالل  إنفعالل 

 اِفعِلّال  الل نْعِاِفْ تَفَعلُل فَعلَلَۀ

 کند.  اسمی است که بر یک بار وااع شدن کار یا حالتی، داللت می :مصدر عددي )مرۀ(

 آید: ضَربَة )یک بار زدن( الثی مجرد، بر وزن فَعلَة میاین مصدر در فع  ث -
 شود. إنطِالاة )یک بار رها شدن( به آخر مصدر آن، ساخته می« تاء»در غیر ثالثی مجرد، با افزودن  -
 ند.ک یهای ثابت داللت نم زند، داللت دارد و بر کارهای غیرحسی و یا صفت  اسم مرۀ به کارهای حسی که از جوارح انسان سر می *
 واحِدۀًشود. دَعَوتُهُ دَعوَۀً  استفاده می« واحدۀ»اگر مصدر اصلی مختوم به تای مربوطه باشد، برای بیان مرۀ، از صفت  -
 صفت  

 کند.   اسمی است که نوع و هيأت و کيفيت کار یا حالتی را بيان می: مصدر نوعی
 نش(آید: فِطرَۀ )نوعی آفری لَۀ میدر ثالثی مجرد، بر وزن فِعْ -
 شود: إحسانَۀ )نوعی احسان( به آخر مصدر آن ساخته می« تاء»در غير ثالثی مجرد، با افزودن  -
 کاِمِلَۀًشود. اِستَشَرتُهُ اِستِشارَۀً  اي یا صفتی آورده می براي آنکه به نوع و کيفيت، داللت کند، همراه مصدر کلمه -

 صفت    

 آید: ث یا اسم مفعول میمصدري است که بر وزن اسم فاعل مؤن: مصدر وصفی
 ب(، )عَفو(؛کاذِبَۀ، کافيۀ که به معناي )کِذ

 مَيسوُر، مَکروه که به معناي )یُسر(، )کَراهۀ( هستند.  

 زاید وجود دارد.  « ميم»مصدري قياسی است که در آغاز آن : مصدر ميمی
 طرز ساختن مصدر میمی: 

 برَمَضْ عَل: ضَرَبَ مَفْ 



 

 عربی 13

 الف( در ثالثی مجرد داراي دو وزن است 
 عِدمَو عِل: وَعَدَ مَفْ  

 شود.  آید، یعنی از مضارع مجهول، با قرار دادن ميم مضموم به جاي حرف مضارع، ساخته می ب( در ثالثی مزید، بر وزن اسم مفعول آن می

 رَممُکْ مصدر ميمی  رَمُ کْیُ أکرَمَ: مضارع مجهول 

 مَبيت  مَصير، باتَ  مَزید، صارَ   اند: زاد ي فوق به کار رفته اعدهبعضی از کلمات، بر خالف ق *

 شود: مَرحَمۀ، مَعذِرۀ، مَعرِفَۀ اضافه می« ۀ»گاهی در آخر مصدر ميمی  *

 است و معناي مصدري دارد، مصدر صناعی گویند. « ۀ»به اسم منسوبی که همراه : مصدر صناعی
 از اسم فاعل: عالميّۀ، از اسم تفضيل: أرجحيۀ، از اسم جامد: إنسانيّۀ

ل بد شود؛ مشروط بر اینکه ق اسنادّیۀ، از مصدر ميمی: مصدریۀ و یا کلمات دیگر ساخته می از اسم خاص: عثمانّيۀ، از مصدر:

 اً و یا تقدیراً ذکر نشود در آن صورت اسم منسوب خواهد بود. ظاز آن، موصوف لف

کند و معموالً حروف آن لفظاً یا تقدیراً کمتر  اسمی است که بر حاصل و نتيجه مصدر داللت می: اسم مصدر

 در است. از مص
 حُبّ مَحَبّۀ، اسم مصدر  مصدر 

 طُهر   طهارۀ، اسم مصدر  مصدر 

 گاهی مصدر و اسم مصدر، داراي وزن واحد و گاهی متفاوتند:   *

 لِم )دانستن(، عِلم )دانش(مصدر و اسم مصدر واحد: ع

 مصدر و اسم مصدر متفاوت: وَهب )بخشيدن(، مَوهِبَۀ )بخشش(

 شود: اش ساخته می مصدري است که از مجموع حروف مصدري و صله: مصدر مؤول 
 مانند: وأن تصوموا خيرٌ لکُم، یعنی )صيامُکم(

 شود نه جمله. فتار میپذیرد و با آن مثل مفرد ر هاي متفاوت می مصدر مؤول، در جمله نقش -

سدازند و بده    گویند زیرا کدالم را بده یکددیگر متصدل مدی      حروف مصدري )أَنّ، أن، کَی،ما( را موصوالت حروفی نيز می -

 آیند، صله گویند که محلی از اعراب ندارد.  ها می پس از آن که جمالتی

 جامد و مشتق   -3
 باشد. مانند: رجل  نهاي مشتق هم  سمشده و جزء انجامد، اسمی است که از کلمه دیگر گرفته 

 شود: اسم جامد به دو دسته تقسيم می

 توان از آن مشتق ساخت. مانند: قتل، رجوع   اسمی که جامد است اما میالف( جامد مصدری: 

 توان از آن مشتق ساخت. مانند قلم، جدار   اسمی که جامد است و نمیب( جامد غیرمصدری: 
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 آیند.   اه مزید، جامد مصدري به حساب میي مصادر، خواه مجرد خو همه *

 گرفته شده است.  « عِلم»که از « عالِم»اسمی است که از اصل فعل گرفته شده باشد؛ مانند:  :مشتق

 براي تعيين جامد و مشتق به مفرد کلمه توجه کنيد. مثالً مدارس، علماء، طالب و ... مشتق هستند.   *

 فعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفصيل، اسم آلت، اسم مکان، اسم زمان.گونه است: اسم فاعل، اسم م 8اسم مشتق 

و در غیر ثالثی مجرد، بدین صورت سااخته  ، کاتب شود. کتب  : در ثالثی مجرد، بر وزن فاعل ساخته میالف( اسم فاع 

 کنایم. ححسَانَ    م و حرس مااب  آخر را مکسور مای آوری مضموم می« م»شود که حرس مضارع را حذس و به جای آن  می

 مُحسِن یُحسِنُ 

 شود.   شروع می« آ»باشد با « همزه»اسم فاعل افعالی که اولين حرف اصلی آن  *

 مضروب   شود. ضرب  در ثالثی مجرد، بر وزن مفعول ساخته میب( اسم مفعول: 

 شود.  مضموم و مفتوح کردن حرف ماقبل آخر ساخته می« م»و در غير ثالثی مجرد، با حذف حرف مضارع و آوردن 

 مُحسَن یُحسَنُ أحسَنَ

تبدیل « ئد»( باشد آن حرف در اسم فاعل به ، ي  ه )واوآن حرف عل« دومين حرف اصلی»الفعل  فعل ثالثی مجردي که عين *

 مَبيع، مَصون، مخوف.   شود. مانند: مَبيوع  شود. مانند قائم، خائف و ... در اسم مفعول حرف )واو مفعول( حذف می می

شدود و داراي   از ثالثی مجدرد مشدتق مدی   شود. و هميشه  هاي دائمی در فرد ساخته می این اسم براي صفت :ه ( صفت مشبه

 ها عبارتند از:   هاي گوناگونی است که برخی از آن وزن

 فَعل: صعب، فَعَل: حسن، فُعال: شجاع، فَعِل: نجس، فَعالن: عَطشان 

  آیند. مانند: محمود، طاهر ه به شمار میههرگاه اسم فاعل و مفعول داللت بر صفتی پایدار در کسی کنند نيز صفت مشب *

 ها عبارتند از:   شود و اوزان متعددي دارد که برخی از آن غالباً از ثالثی مجرد ساخته می د( صیغه مبالغه:

 فُعّال: طُوّال )بسيار دراز( علّام )بسيار دانا( :فَعّال

 مِفعيل: مسکين )بسيار درمانده( فِعّيل: صدّیق )بسيار راستگو(

 مغشم )بسيار ستم کننده(مفِعَل:  مِفعال: مذکار )بسيار ذکر کننده(

فَعيل وزن مشترک بين مبالغه و مشبهه است. اگر از آن اسم فاعل ساخته شود اسم مبالغه است در غير این صورت صدفت   *

 مشبهه است. مانند: رحيم، عليم، قدیر )مبالغه( شریف، صغير، کبير )مشبهه(

 شود.   چيزي دیگر از ثالثی مجرد ساخته میبراي برتري دادن فردي به فرد دیگر یا چيزي بر  ( اسم تفضی : 

 علیٌ أفضلُ مِن سعيدٍ

 است. مانند: أکبر، کُبري  « فُعلی»و مؤنث آن، بر وزن « أفعَل»اسم تفضيل مذکر در ثالثی مجرد بر وزن 

قلّ، أکثدر،  کند اسم تفضيل بسازیم در ابتدا کلماتی از قبيل أشدّ، أ بر رنگ و عيب میهرگاه بخواهيم از یك صفت که داللت 

 آوریم.   ز میيأعظم، أوسَع را ذکر کرده، سپس عيب یا رنگ را به صورت مصدر و منصوب به عنوان تمي

 هذا ثوب اشدُّ خُضرَۀً من ذلك )این لباس، سبزتر از آن یکی است(.

 باشد.   ی )دیگر( اسم تفضيل میي آخَر مؤنث آن أخرَي به معن ي آخِر، مونث آن آخِرۀ به معنی )پایان( اسم فاعل مجرد و کلمه کلمه *
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روند. خَيرُکُم مَن تعلدم   ي خير و شر گاهی به عنوان مصدر یا اسم مصدر و گاهی به معناي اسم تفضيل به کار می دو کلمه *

 القرآنَ وَ عَلَّمَهُ )رسول خدا )ص( فرمودند: بهترین شما کسی است که قرآن را بياموزد و به دیگران یاد دهد(.

 دهد. مانند: می« ترین»و اگر نباشد معنی « تر»باشد معنی « مِن»حرف جرّ ز اسم تفضيل، اگر بعد ا *

 مِن علیٍ خُلقاً )بهتر( فضَلُا َاالمور أوسَطها )بهترین( أنتَ خَيرُ 

. مکنسده  شدود  کند، از ثالثی مجرد بر وزن مِفْعَل، مِفْعَلدۀ و مِفعدال سداخته مدی     که بر ابزار انجام فعل داللت می ز( اسم آلت:

 )جاروبرقی(، مقراض )قيچی(، مِعبر )پل(، مِروَحۀ )بادبزن(

 آیند. مغرب، مشهد   اسم زمان و مکان در ثالثی مجرد، بر وزن مَفْعَل و مَفعِل می ر( اسم مکان و زمان:

مَزرعَدۀ،  درَسۀ، مَقْبَرَۀ، شود. مانند: مَ عالوه بر دو وزن فوق، وزن مَفعَله نيز وجود دارد که غالباً براي اسم مکان استفاده می *

 شود. مستخرج، مُجتَمَع   اسم مکان و زمان در غير ثالثی مجرد )ثالثی مزید( بر وزن اسم مفعول ساخته می

 باشد.   هایی مانند مَقَرّ، محلّ، مَطبّ، مَفَرّ و ... اسم مکان بر وزن مفعل می اسم *

 شود. مانند: ميالد، ميقات، ميعاد  ه میوزن مِفْعال نيز گاهی براي اسم مکان و زمان استفاد *

 شود. مانند: مَجالِس، مدارِس، مواقِع. اسم زمان و مکان غالباً بر وزن مَفاعِل جمع بسته می *

 خاص خود را )معتل( دارد.  دباشد که قواع هاي مأوي، مَبيت، مَجال و ... نيز اسم مکان و زمان می اسم *

 اآلخر   حاسم مقصور، ممدود، منقوص و صحي -4
 االخر.   اسم به لحاظ حرف آخر بر چند قسم است: اسم مقصور، اسم ممدود، اسم منقوض، اسم صحيح

گویندد. )الفدی کده     الزمده مدی  « الدف »و آخر آن الف باشد. مانند مصطفی و به این  هدواسمی است که معرب ب اسم مقصور:

.( این اسم در حالت رفع، نصب و جر داراي اعراب تقدیري کند، زیرا عالمت اعراب نيست هميشه همراه اسم است، تغيير نمی

 است مانند: جاء المصطفی )تقدیراً مرفوع(، رأیت المصطفی )تقدیراً منصوب(، سلمت علی المصطفی )تقدیراً مجرور(  

 : اسمی است که آخر آن الف و همزه باشد. مانند: صحراء، خضراءاسم ممدود

 گویند.   ها اصلی است، ممدود نمی ابراین به کلماتی همچون: ماء و داء که الف آنالف در ممدود هميشه زائد است؛ بن *

اسم منقدوص در حالدت رفدع و جدر و      .مانند: قاضی، کافی"شود.  اسمی است که به یاء ماقبل مکسور ختم میاسم منقوص: 

مرفوع(، رأیت القاضدیَ )منصدوب    ي اعراب تقدیري است اما در حالت نصب اعراب آن اصلی است. جاءَ القاضی )تقدیراًادار

 ."سلمت علی القاضی )تقدیراً مجرور( به اعراب اصلی(،

  گيرند. مانند: تنوین کسره می« یاء»دو حالت رفع و جر، بعد از حذف  در *

 جاءَ قاضٍ )تقدیراً مرفوع(، مررتُ بمهتدٍ )تقدیراً مجرور(

 مقصور ختم نشود. مانند الکتاب، المعلم « الف»قوص و من« یاء» ،ممدود« الف»اسمی است که به  اسم صحیح االخر:

 ماقبل آخر آن ساکن باشد. مانند: دَلْوّ، ظَبْیّ   ختم شود و حرف« یاء»و یا « واو»اآلخر، اسمی است که به  و اسم شبه صحيح

 اسم مذکر، مؤنث -5
 ل، عاقل، اسد است. مانند: رج« مذکر حقيقی»: اگر بر انسان یا حيوان نر داللت کند، اسم مذکر
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اسدت. مانندد: البداب،     "مدذکر مجدازي  "را نداشته باشد،  تأنيثهاي  و اگر به غيرجاندار داللت کند و هيچ کدام از عالمت

 الجدار 

 توان به اعتباري دیگر به دو قسم تقسيم کرد: مذکر لفظی و معنوي   عالوه بر این مذکر را می

 دارد اما در معنا مؤنث است. مانند: مریم  هاي مؤنث را ن هيچ کدام از نشانه مذکر لفظی:

 شود.   به هر اسم مذکري غير از مذکر لفظی اطالق می مذکر معنوی:

 مؤنث نيز یا لفظی یا حقيقی یا مجازي و یا معنوي است.  

 هاي مؤنث را داشته باشد اما در معنا مذکر است. مانند معاویه   اسمی است که نشانه مؤنث لفظی: 

 اء، ي( باشد و بر جاندار اطالق شود. مانند: فاطمه، زهراء، صغري، هاي مؤنث )ۀ است که داراي نشانهآن مؤنث حقیقی: 

 آن است که بر غيرجاندار اطالق شود. مانند الشجرۀ مؤنث مجازی:

 ::آن است که هيچ یك از عالئم تأنيث در آن نباشد. مانندمؤنث معنوی

 هاي علم مؤنث: مریم، زینب   اسم -

 مخصوص به مؤنث: األخت، األم هاي اسم -

 دمشق  :ها هاي کشورها، شهرها و قبيله اسم -

 بيشتر اعضاي زوج بدن: العين، اليد  -

 هاي بادهاي صبا، قبول، دبور  س، العصا و اسمأمؤنث معنوي گاهی سماعی و بدون قاعده است مانند: الحرب، الشمس، الک -

 مؤنث دانست. مانند:توان هم مذکر و هم  ها را می برخی از اسم *

 نفس، فردوس، عنکبوت، عنق، ذهب، ضحی  

شدوند امدا    فُعلی مؤنث مدی اکبر بر وزن  :هایی که بر وزن افعل تفضيل باشند، اگر داللت بر عيب یا رنگ نکنند مانند اسم *

 باشد.   اگر بر رنگ یا عيب داللت کنند مانند: احمر، اعوج مؤنث آن فعالء می

 کريسَ کران سَآن فَعلی است:  وزن فعالن، مؤنث در *

 صَحْيان )بيدار( :رود. مانند به کار می« تاء»ها با  هاي دیگري هستند که مؤنث آن بر وزن فعالن صفت *

 آیند. مانند:   برخی از صفات وجود دارند که براي مذکر و مؤنث به یك حالت می *

 مِفعيل: معطير )بسيار عطرزننده(

 باک( مِفعَل: مِغْشَم )بسيار بی

 فعيل به معناي مفعول: جریح )مجروح(

 فَعول به معناي فاعل: صبور )صابر(

 )بسيار دانشمند( مۀفعّالۀ: علّا

اليده آن   شود بدین ترتيدب کده اگدر مضداف     اليه آن مشخص می ها مانند: کُلّ، بَعض، با توجه به مضاف جنس برخی از اسم *

 رود.   شود و اگر مؤنث باشد، مؤنث به شمار می وب میمذکر باشد، مذکر محس
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 التَّالميذِ صِباحَ الغد )مذکر( بعضُجاءَ  نفسٍ ذائقَۀُ الموتِ )مؤنث( کُلُّمانند: 

 هاي، هدي، مستشفی، مَجري و ... مؤنث نيستند چون الف مقصوره جزء حروف اصلی کلمه است.   اسم *

 ؤنث نيستند چون همزه زائد نيست و جزء حروف اصلی کلمه است.  هایی أحياء، دُعاء، بقاء و ... م اسم  *

 اسم متصرف و غيرمتصرف -6
 هاي مثنی، جمع، مصغر و منسوب درآورد.   اسم متصرف، اسمی که بتوان آن را به صورت

 یْنِ و جمعش أسود و منسوب آن أسَدي و مصغرّش اُسَيْد است.  اش أسَدانِ و أسَدَ أسَد که تثنيهمانند: 

ها در نياید. ضمير، اسم  هاي ذکر شده، یا بعضی از آن ي این صورت متصرف، اسمی است که هميشه ثابت است و به همه غير

 اند.   اشاره، اسم موصول، اسم شرط و اسم استفهام و کنایه و ظرف و عدد، همه غيرمتصرف

 اسم مفرد، مثنی، جمع  -7

 کند. مانند: الرجل   : اسمی است که بر یك چيز یا یك شخص داللت میمفرد

 باشد.   کند. عالمت مثنی )انِ، ینِ( می : اسمی است که بر دو چيز یا دو شخص داللت میمثنی

 مانند: الرَجُالنِ، الرَجُليَنِ

کند. جمع به دو دسته سالم )مذکر سالم، مؤنث سالم( و  : اسمی است که بر دو یا بيش از دو چيز یا دو شخص داللت میجمع

 شود.  یمکسّر تقسيم م

 طرز ساختن مثنی 
 در اسم مقصور 

گردد؛ در غير این صدورت، قلدب بده یداء      اگر اسم مقصور داراي سه حرف و الف آن منقلب از واو باشد، به اصل خود برمی

 شود. مانند: می

 ( وَاَلْعَصَوانِ )اصل آن عَصَ اَلْعَصَا

 )اَلْفَتَوانِ( )اصل آن فَتَو( اَلْفَتا 

 اَلْهُدَیانِ )اصل آن هُدَي( اَلْهُدي 

 در اسم منقوص

 شود. مانند: اَلْقاضيان ها عالمت تثنيه اضافه می براي مثنی کردن اسم منقوص، اگر الم الفعل آن حذف نشده باشد، به آخر آن

 هادیان  شود. هادٍ  تبدیل می« ي»ذوف به حاشد در مثنی حرف منب« ال»اگر اسم منقوص داراي 

 در اسم ممدود 

 اءانرالغ ماند. الغرّاء  اگر همزه آن جزء اصلی کلمه باشد، در مثنی باقی می
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 صفراوان   فراء شود. ص اگر همزه براي تأنيث ذکر شود، در مثنی به واو تبدیل می

توان آن را بده اصدل    توان آن را به حال خود باقی گذاشت. و هم می باشد در مثنی هم می« یاء»یا « واو»اگر همزه منقلب از 

 خود بازگرداند. هر دو وجه جایز است.  

 عَاوَانِدُعاءَانِ و دُ دُعاء 

 گردد.   اگر حرفی به جاي حرف محذوف نيامده باشد، به هنگام تثنيه دوباره باز می هایی که الم الفعل آن حذف شده باشد؛ در اسم *

 أبوان و أبَوَیْن أب 

 فَمان یَدان و یَدَین. فَم  گردد. یَد  از این قاعده مستثنا هستند؛ محذوف آن دوباره برنمی« فَم»و « یَد»دو کلمه *

 ان  تسَن شود. سَنَۀ  اگر به جاي محذوفی حرفی آمده باشد، به همان صورت مثنی می *

 هایی که مرکب هستند  در اسم
 ي اهلل  دَعَب اهلل  دَشود. عَب ضافی، جزء اولش مثنی میدر مرکب ا

 شود.    در مؤنث اضافه می« ذواتی»یا « ذوتا»در مذکر و « ذَوَي»یا « ذَوا»در مرکب مزجی و اسنادي به اول هر دو 

 ذوایا ذَوَي سيبَوَیه وَیهبَسيَ

 ا  تکال و کل * 

هدا   راي اسم مذکر و کلتا براي اسم مؤنث است. در این صورت اعراب آنروند. کال ب هر دو براي تأکيد اسم مثنی به کار می

 تقدیري است. جاء کال الرَجُلَيْن

 باشد. رأیتُ کَلَيهما  اگر به ضمير اضافه شوند در حکم اسم مثنی می

 آید. کال الرَّجُلين عالم  ها به صورت مفرد و یا مثنی می آن خبراگر مبتدا واقع شوند، 

 شود. مانند:  ها، تثنيه ساخته نمی از بعضی اسم  *

 بَعض، کِلّ، أَجمَع، جَميع، أبصع، أکْتَع

 هاي مثنی، مفرد ندارند. مانند:  برخی از اسم *

 اِثْنانِ، اِثنَتان، ثَنْتان، کِال، کِلْتا 

 شود.   ها، ملحق به مثنی گفته می به این نوع اسم

هایی مانندد رحمدان،    شيد که عالمت )انِ، ینِ( جزء زائد کلمه باشد. پس اسمأخوان، شجرتَين، إمرتانِ، أبَوینِ توجه داشته با *

 طيران، إحسان و إخوان مثنی نيستند.  

 انواع جمع
 جمع بر دو قسم است: سالم و مکسر  

 اسمی است که بناي مفردش، در حال جمع تغيير نکند و سالم بماند، و آن بر دو نوع است: مذکر و مؤنث جمع سالم: 

 مُسلِم: مسلمون، مُسلِمين ینَ( است.  ِ-و نَ( و ) ُ-ر سالم داراي دو عالمت )جمع مذک



 

 عربی 19

 جمع مذکر سالم
اگر اسم یا صفتی به صورت جمع مذکر سالم جمع بسته شود باید آن اسم عاقل و علم باشد. مانند: علدی، محمدد و نبایدد     -

 مرکب اضافی و مرکب مزجی و مرکب اسنادي باشد. 

 ً  ط شراد سيبویه، مرکب اسنادي مانند تأبّد عبداهلل، مرکب مزجی ماننمرکب اضافی مانن -

 صفت نيز باید مخصوص عاقل باشد و از صفات مختص مؤنث مانند حامل، طالق نباشد.  -

همچنين نباید از صفات مشترک بين مذکر و مؤنث مانند فعيل، مفعل، فعول باشد. مانند جریح، صدبور و صدفت نبایدد بدر      -

 که مؤنث آن فعالء است باشد. مانند: احمر، حمراء وزن أفعل

 شود.   پس در جمع محمد، محمدون و اکبر، اکبرون گفته می

به خداطر  « مریم و مرضع»نيستند نظير « صفت»و « علم»شود. چون  کلماتی نظير رجل و غالم جمع مذکر سالم بسته نمی -

فهامۀ چدون   )صفت انگشتري( براي اینکه غيرعاقلند و یا طلحۀ آنکه مؤنثند و نظير برق )اسم علم براي اسب( و یا فضّی 

 تاء به آن ملحق شده است و یا سيبویه که مرکب است.  

و « ون»آیند یعنی در حالت مرفدوع بدا    ها اگر چه شرایط جمع مذکر را ندارند اما به صورت جمع مذکر می بعضی از اسم *

 شود.   شوند که به این اسماء ملحق به جمع مذکر سالم گفته می ذکر می« ین»جرور با در حالت منصوب و م

 ون، أولو  ون، عشرون الی تسعين، عالَمون، سِنبرخی از این اسماء عبارتند از: اهلون، بنون، عليون، ارض

 طرز ساختن جمع مذکر سالم 
 ماند. باقی می« یاء»و « واو»قبل ود و فتحه ش آن حذف می« الف»هنگام جمع بستن اسم مقصور،  در اسم مقصور :

 مصطفون، مصطفين   مصطفی 

مضدموم و بدا   « واو»شود و حرف ماقبل از آن با  از آخر آن حذف می« یاء»هنگام جمع بستن اسم منقوص، در اسم منقوص: 

 و هادینَ ونَهاد شود. هادٍ  مفتوح می« یاء»

 بنّاؤون و بنّائينَ باشد. بَنّاء  : جمع بستن اسم ممدود، همانند اسم صحيح اآلخر میدر اسم ممدود

 شود.   ها جمع بسته می به آن« ذوي»یا « ذوو»هاي مرکب با اضافه کردن  تمامی اسم در اسم مرکب:

   شرّا طذوو عبداهلل، ذوو سيبویه، ذوو تابّ

« ۀ»منظور الفاظی است که شبيه سنين است. یعنی هر کلمه ثالثی که الم الفعل آن حذف شده و بده جداي آن    در باب سنینَ:

هدا   شوند. اگر چه در بعضی موارد همه شدروط آن  آمده باشد و نيز جمع مکسر نباشند، این کلمات جمع مذکر سالم بسته می

، عِدزَۀ )گدروه(:   عِضدون )گروه، فوج(: ثُبون، مِئَۀٌ: مِئَدون، کُدرَۀٌ: کُدرونَ، عِضَدۀ:     ٌ   بۀثُُانند نداشته باشند، این کلمات محدود است. مرا 

 عِزون

 پذیرند.   ظُبۀ )تيزي شمشير(: ظُبون و گاهی اعراب ظاهري نيز می

 جمع مؤنث سالم  
 شود. مانند المعلمات به آخر مفرد، ساخته می« ات»جمع مؤنث سالم، با فزودن 



 

 صرف 20

 عالمات  شود. مانند عالمۀ  غير اصلی وجود داشته باشد، حذف می« تاء»خر مفرد، اگر در آ *

 احکام جمع مؤنث سالم 
 ي تأنيث نداشته باشد.  اسم علم مؤنث باشد. چه این اسم نشانه تأنيث داشته باشد و چه نشانه -1

 خضراوات   خضراء  کبریات   کبري مریمات   م مری فاطمات  فاطمه 

 اخوات   اخت  بنات   بنت  :  متعلقات اسم علم مؤنث -2
 معاویات   معاویه  طلحات   طلحه  مؤنث لفظی:   -3
 تأليفات  تأليف  تعليمات  تعليم    :کليه مصادري که بيش از سه حرف باشند -4
 جُبَيالت   جُبَيْل )کوه کوچك(  کُتَيِّبات مذکر غيرعاقل که مصغر شود: کُتَيِّب )کتاب کوچك(  -5
 الهيات  الهی     جميالت   جميل           مذکر غير عاقل که صفت باشد: -6
 تلغرافات   تِلغِراف  تلفونات   فون تِلِ      هر اسم غير عربی به کار رفته در عربی:  -7
  :آغاز شود« ذو»یا « ابن»هر اسم غيرعاقلی که با  -8
 بَناتُ آوي   اِبْنۀُ آوِي     الحِجَْۀذواتُ  ذوالحِجَّۀ  

 ذیل از حکم فوق مستثنا هستند: کلمات *
 شود، نِساء، شِياه، اُمَم، مِلَل و شِفَاه. ها می اُمَّۀ، مِلَّۀ، شَفَۀ که جمع آناِمْرَأَۀ، شَاۀ، 

 «فَعْلَی»و « اَفْعَل»مؤنث « ءفَعْال» -
 إِصْطَبالت، سماوات، امّهات   در غير موارد ذکر شده، سماعی است: حمّامات،  -

 ث سالم طرز ساختن جمع مؤن
 شود.   منقوص و ممدود، همانند اسم مثنی جمع بسته می در اسم مقصور:

 حَمراوات   حَمراء  کبریات   کبري  راسِيات   ی راسِ
 های ثالثی: در اسم

 شود.   ء و عين الفعل آن ساکن و صحيح باشد؛ عين الفعل آن فتحه داده میالفا در صورتی که آن اسم، جامد، مفتوح -
 زَحْمَۀ: زَحَمات تَمَرَات   تَمْرَۀ 

اء بر حدال خدود،   قدر صورتی که آن اسم، جامد، غيرمفتوح الفاء، و عين الفعل آن ساکن باشد، در عين الفعل آن سه وجه )ب -
 فعل و فتحه دادن( جایز است.  تبعيت از فاء ال

 کِسَرات   کِسِرات  کِسْرات  کِسْرَۀ   هِنْدات، هِنِدات، هِنَدَات   هند 

 جمع مکسر
 است.  ساختمان مفرد، یا ظاهر و یا مقدَّر شود. تغيير مفرد تغيير یافته خودش ساخته میاسم جمعی است که عالمت جمع ندارد و از شکل 

 تغيير ظاهري آن، سه گونه است:  
 کم شدن بعضی از حروف و تغيير حرکات  -1

 مِلَل مِلَّۀ  کُتُب   کتاب 



 

 عربی 21

 و تغيير حرکات  زیاد شدن بعضی از حروف  -2
 أَقْفال قُفْل  قُلوُب   قَلْب 

 تغيير حرکات حروف   -3
 اُسْد   اَسَد 

قُفْل و جمدع آن بدر وزن   تغيير مقدَّر )مفروض(، همچون تغيير در کلمه فُلْك که مفرد و جمع آن یکسان است؛ ولی مفرد آن بر وزن 
 آید.   اُسْد می

 أبواب   شود که کلمات به اصل خود برگردند: باب  جمع مکسر موجب می *

 مِياه   ماء  دنانير  دینار  أیناب   ناب 

 ماند.  که مقلوب از واو است به حالت خود باقی می« یاء»أعياد که در اصل )عِوَد( بوده است و  وارد نادر: عيد و در م -
 اَنصار، نًصْر، نُصَّار ، ناصر صَحْب، اَصْحاب، صُحبَۀ، صِحاب، صِحابَۀ، صَحابَۀ ها، چند اسم مکسر دارند؛ مانند: صاحب  برخی از اسم -

 اقسام جمع مکسر  
 جمع مکسّر، دو قسم است: قلّه و کِثره  

 جمع قِلَّه، آن است که بر سه تا ده اطالق شود و چهار وزن دارد. 

 فُس  نْأ اَفعُل: نَفْس 

 آید:   هاي ذیل می این وزن براي اسم

 شْهُب  أ َ معنوي چهار حرفی که ماقبل آخر آن، حرف مد داشته باشد؛ مانند: شِهَاب  ثاسم مؤن -

 اَوْجَه   اسم ثالثی که عين الفعل آن صحيح و بر وون فَعْل باشد؛ مانند: وَجْه  -

 اَطعِمَۀ   اَفعِلَۀ: طَعام  

 أَعْمِدَۀ   ها مد باشد؛ مانند: عَموُد  هاي مذکري است که چهار حرفی بوده و حرف سوم آن این وزن براي اسم

 فِتْيَۀ فِعْلَۀ: فَتَی 

 شِيحَۀ  شِيحارد؛ مانند: ند یي مشخص ید و ضابطهآ ها و وصف می از اسماین وزن براي برخی 

 اَعّناب   اَفْعال: عِنَب 

 أثْواب شود؛ مانند: ثَوْب  صحيح العين( آورده می« فَعْلِ»این وزن براي اسم ثالثی مجرد )به جز وزن 

 کنيم.   ها اشاره می کند و اوزان فراوانی دارد که به مهمترین آن نهایت دالت می بر بيش از سه، تا بی جمع کثره:

 حُمق  فُعل: أحْمَق 

 شود؛ مانند:   ه آن به کسره تبدیل میضمباشد، « یاء»این وزن، اگر عين الفعل  *

 کُتُب   فُعُل: کِتاب  غُرَف   فُعَل: غُرفَۀ  عِين   عُيْن  عَيْنَاء 

 هُدَاۀ دَیَۀ هُ فُعَلَۀ: هَادٍ  ظَلَمَۀ فَعَلَۀ: ظالِم  حِجَج فِعَل: حجَّۀ 

 فُسَّاق  اسق ففُعّال:  رُکَّع   فُعَّل: رَاکِع و راکِعۀ  مرَضَی   ی: مریض لَفَعْ

 رُکْبان  فُعالن: رَکْب  علوم   عُول: عِلْم فُ رِقَاب  فِعَال: رَقَبَۀ 



 

 صرف 22

 قوالب   فَواعِل: قالِب  أوْلِياء أفْعِالء: وَلِیّ  کُرَماء   فُعَالء: کریم 

 راهِم دَ فَعَالِل: دِرْهَم  سجایا  ۀ فَعَالی: سَجِيَّ لطایف   ئِل: لطيف فَعا

 الجمع   جمع
داللدت   9کده حدداقل بده     گویندد  الجمدع مدی   ها جمدع  شوند که در اصطالح به آن ها دوباره جمع سالم یا مکسر بسته می برخی از جمع

 کند.   می

 أیَادي   أیّدي  یَدْ  بُيوتات  بيوُت  بَيْت 

 باشد.   هاي مفرد خود می هاي آن مشابه صيغه صيغه *

 رجاالت    د ولی کاربرد آن سماعی است: رجال  شو ؤنث جمع بسته میهمچنين به صورت مذکر و یا م

، «مَفاعيدل » ،«مَفاعِدل »الجمع؛ ولی چدون بدر وزن    جمعند نه جمع« خواتيم»و « جواهر»و « مصابيح»، «مساجد»هاي  کلمه *

 گویند.   الجموع می ها صيغه منتهی هستند، به آن« فَواعيل»و « فَواعِل»

 اسم جمع
 اراي معناي جمع است؛ ولی از لفظ خود مفرد ندارد. مانند: قَوْم، شَعْب، حِزْباسمی که د -

 رود. مانند تَعاجيب، قباشير   ي جمع به کار می اسمی که فقط به صيغه -

 أنْجُمْ شود. مانند نَجْم  اسم جمع و شبه جمع گاهی جمع بسته می -

 اسم جنس جمعی 
آیدد.   به دست مدی « یاء مشدّد»و « ۀ»ي معناي جمع است، و از لفظ خود مفرد نيز دارد؛ ولی مفردش به وسيله اسمی که دارا

 یَهوُديّ مانند: یَهوُد 

 اسم جنس افرادي 
 رود. مانند ذَهَب )طال( اسمی که براي مفرد و جمع به یك لفظ به کار می

 اسم منصرف و غيرمنصرف  -8
هدا   بيشدتر اسدم   ،شدود و بتدوان بدر آن تندوین افدزود      هاي اعراب در آخر آن ظاهر می ي نشانه اسم منصرف آن است که همه

 منصرفند.  

   .آید پذیرد و در حالت مجرور به صورت منصوب می اسم غيرمنصرف اسمی است که تنوین و کسره نمی

آن درنيامده باشد  راسم، مضاف نباشد و الف و الم بر س شرط اینکه اسم غيرمنصرف جرش به فتح باشد این است که؛ آن *

 گيرد.  به کسره است یعنی اعراب اصلی خود را می جرشو در غير این صورت 

 نخطِی  االوقات  اکثرنحن فی      من قتيل لسانه المَقابِرِکم فی  المَصائب اعظمِالجهلُ من 



 

 عربی 23

 غيرمنصرف یا باید اسم باشد یا صفت.    *

 هاي غيرمنصرف عبارتند از:   فت یا اسممشهورترین ص

 یعنی اسم بر اوزانی بياید که مخصوص فعل است، مانند: یزید )یَفعِلُ(، احمد )أفْعَل(( وزن فع : 1

 اند.   اند زیرا این اوزان بيشتر مخصوص اسم اسامی مانند حسن و جعفر منصرف *

نند: سيبویه، بيت لحم مرکب و اضدافی مانندد عبدداهلل و    آن معرب است باشد. مایعنی مرکب مزجی که جزء دوم  ( ترکیب:2

 مرکب اسنادي مانند تأبّط شراً نباشد.  

 ، معاویۀ، زینبۀنيهب: هر علمی که مؤنث باشد )خواه مؤنث لفظی و خواه غيرلفظی(: مریم، وردۀ، ( تأنیث3

 اسم عجم باشد یعنی هر علمی که غير عربی باشد: انوشيروان، ابراهيم، یعقوب  ( 4

اگر اسم، عجمی سه حرفی و ساکن الوسط باشد حتماً منصرف است مانند: نوح. اما اگر سه حرفی و متحرک الوسط باشدد   *
 غير منصرف است. مانند: شَتَر  

 ي دیگري تغيير یافته باشد.  ي اصلی خود به صيغه : منظور از عدل این است که اسم از صيغهاسم معدول -5
 أحَد اُحاد  فاسق  فُسَق  اصل آن عامر  عُمَر 
 وان، زَیدان، عِمران  ضزائد باشد. عَطشان، عثمان، رِ« ان»به  اسم مختوم -6
 در صورتی زائد است که بيش از حرف سوم باشد. « ان» *
نداشدته باشدد.   « ه»اند. مانند: مساجد، مکاتِب. بده شدرطی کده     يل باشند غيرمنصرفهایی که بر وزن مفاعل و مفاع اسم -7

 (ذمانند: االساتذه )جمع استا
 وداء، اکبر، کبري  هر صفتی که بر وزن أفعَل باشد که مؤنث آن فَعالء یا فُعلی است. احمر، حمراء، أسود، سَ -8
 کران، سکري، عطشان، عطشاء  سعلی است. فَعالن باشد که مؤنث آن فعال یا هر صفتی که بر وزن فَ -9
 ي چهارم و بيشتر از آن باشد، آن اسم غيرمنصرف است. مانند: زکریا   در اسمی باشد که در مرتبه« الف»اگر  -10
غيرعربی  مهر اسم براي غيرمنصرف بودن باید دو شرط از شروطی که ذکر شد، داشته باشد مثالً موسی هم علم است و ه *

 آیند غيرمنصرفند و به هيچ شرطی نياز ندارند. یی که بر وزن مفاعيل و مفاعل میها اما اسم

 اسم منسوب  -9
 نسبت عبارت است از افزودن یاء مشدد به آخر اسم براي انتساب آن به چيزي یا کسی مانند:  

 ایرانیّ، بَحريّ که منسوب به ایران و بحر است.  

 احکام نسبت 
 اسم مختوم به الف  

آوریدم   مدی « واو»و « الم»آید. یا الف را به واو تبدیل کرده و الفی را ميان  اسم دو حرفی باشد دو حالت پيش میاگر آن  -
 الئی آوریم. مانند ال  می« همزه»، «الف»الويّ و یا اینکه بعد از  کنيم. مانند: ال  و به آن یاء نسبت اضافه می

 کنيم. مانند:  کنيم و به آن یاء نسبت اضافه می ي سوم کلمه باشد آن را به واو تبدیل می اگر الف در مرتبه -



 

 صرف 24

 وِيّفَتَ فَتَو  فتی   العصوییّ العصر  العصا 
کنديم و یدا آن را بده واو تبددیل      اگر الف در مرتبه چهارم کلمه باشد و حرف دوم آن ساکن باشدد، یدا آن را حدذف مدی     -

 کنيم.  می
 دنيّی، دنيويّ دنيا  معنیّ، معنويّ   معنا 

 بَرَديّ کنيم. بَرَدي  شد الف را حذف میاگر چهار حرفی باشد، حرف دوم آن متحرک با -
المصدطفوي و گداهی الدف     شدود: المصدطفی    می« واو»اگر الف بيش از حرف چهارم کلمه باشد، گاهی الف تبدیل به  -

 المصطفیّ شود: المصطفی  لف حذف میو گاهی االمصطفی  شود. المصطفی  حذف می

 تأنیث:« ۀ»اسم مختوم به 
 ناصريّ   شود. ناصرۀ  تاء آن حذف می ،تأنيث« ۀ»هنگام منسوب کردن اسم مختوم به  -

 اسم مثنی و جمع 
 سَعيدِيّ مُسلِمِیّ، سَعيدان  مُسلِمون نسوب شود. الزم است براي منسوب کردن اسم مثنی و جمع، مفردشان م -

 أنصاريّ ، أنصار کاظِمينیّ شود. کاظِمَين  اما زمانی که این اسم، علم باشد، منسوب به خودشان می -

 اسم ممدود
 قرّائیّ قرّاء ماند.  اگر همزه جزء اصلی کلمه باشد، هنگام منسوب کردن به حال خود باقی می -

 توان هم آن را باقی گذاشت و هم اینکه، به اصل خود بازگرداند.   اگر همزه منقلب از حرفی باشد، به هنگام نسبت می -

 بوده است( وسمائیّ )اصل آن سَمَ سماء 

 بَيضاويّ، صدغرا  شود. بَيضاء  تبدیل می« واو»راي تأنيث باشد، همزه به اگر آن اسم بر وزن فعالء باشد یعنی همزه ب -

 حمراويّ صغراويّ، حمراء

 اسم مختوم به یاء
 العَمدويّ، الثدانی   الشدجويّ، العَمدی    کنيم. الشدجی   تبدیل می« واو»حرف سوم کلمه باشد، آن را به « یاء»اگر  -

 الثانويّ

توان هم آن را حذف کرد و هم اینکده آن را بده همدان     حرف چهارم کلمه باشد و حرف دوم آن ساکن باشد می« یاء»اگر  -

 القاضويّ، القاضیّ صورت باقی گذاشت. القاضی 

 اسم مختوم به یاء مشدّد:
کنديم:   تبدیل مدی « واو»گردانيم و یاء دوم را به  اگر یاء مشدد، حرف دوم کلمه باشد، یاء اول را به اصلش برمی -

 طَوويّ )اصل آن طَوَي بوده است(. طیّ 

 نبويّ شود. نبی  تبدیل می« واو»حرف دوم کلمه باشد، یاء اول حذف و یاء دوم به  اگر یاء مشدد بعد از -

 شافعیّ ماند. شافعیّ  در شرایط غير از موارد فوق، کلمه به حال خود باقی می -



 

 عربی 25

شان معتل و مضاعف نباشد در نسدبت بده ایدن صدورت      اینکه عين الفعلشرط بهایی که بر وزن فَعيلَۀ و فُعَيلَۀ باشند،  اسم *

 فُعَلِیّ فَعَلِیّ، فُعَيْلَۀ شوند. فَعيلۀ  منسوب می

 جُهَنِیّ جُهَينَۀ، مَدَنِیّ مانند: مَدَینَهْ 

جَليلدیّ. امدا حدذف نشددن      ۀ شود. مانندد جَليلَد   تاء، منسوب می این دو لفظ اجوف یا مضاعف باشد، بعد از حذفاما اگر 

 است.   شاذدر طبيعیّ و رُدَینِیّ که منسوب به طبيعَۀ و رُدَینَهْ است، « یاء»

 مرکب مزجی و اسنادی:
 تأبّطِیّ. شود. تأبَطَ شَراً  کنيم و جزء اول منسوب می دوم را حذف می ءي باشد، غالباً جزاگر اسم مرکب اسناد -

شود. عَين إبِل  شود و گاهی جزء اول آن و گاهی جزء دوم آن منسوب می در مورد مرکب اضافی، گاهی کل آن منسوب می 

 ّإمرؤُ القيسعين إبَلی ،  إمرِئیّ، عبدُ مَناف .ّمَنافِی 

 معدّي و یا معدويّ گردد. معدي کرب  شان منسوب می در مورد مرکب مزجی نيز، غالباً جزء اول -
 شود.   گفته می« صيغ منسوب»شوند. به این اوزان  ن اضافه کردن یاء منسوب میبعضی اوزان، اگر بر صاحب آن داللت کند، بدو *

 ، فَعّال: تمّار )صاحب تمر(، فَعِل: عَمِل )صاحب عَمَل( «صاحب لبن»فاعِل: البن 
اشدتباه   شدود،  گویيم: الثورییّ )انقالبی( تا با منسوب: الثور )گاو نر( که الثورویب می در منسوب کردن الثوره )انقالب( می *

 گرفته نشود. 
 ّ  بَنَويِِّ،  شوند: اسمّی، سَمويّ، أبنی هایی مانند )إسم، إبن( به دو صورت منسوب می اسم *
 شوند.   هایی مانند )أخ، أب( به صورت )أخوي، أبويّ( منسوب می اسم *
 کَبَديّ گردد. کَبِد  آن حرف مفتوح می ،اگر اسمی سه حرفی، مکسور الوسط باشد، در نسبت *

 اسم مصغر  -10
باشد.  يب آن اسم که بر وزن فُعَيل میحبساکن بعد از حرف دوم کلمه به منظور تقليل، تحقير یا ت« یاء»تصغير عبارت است از افزودن 

 مانند:
 رُجَيل   رَجُل 

 قواعد تصغير 
کنديم.   ساکنی را اضافه می« یاء»حرف اول را مضموم، حرف دوم را مفتوح و بعد از آن براي مصغر کردن اسم سه حرفی،  -

 رُجَيْل حُسَين، رَجُل  حَسَن 
 ور کنيم. را نيز مکس« یاء»در اسمی که بيش از سه حرف داشته باشد، عالوه بر تغييرات مذکور، باید حرف بعد از  -

 دُرَیْهِم دِرهم  جُعَيْفِر   جَعْفَر 
 مگر در چهار مورد:  

 کُبَيْري ، کبريشُجَيْرَۀ شجرۀ   را،يحُمَ باشد. حَمراء  ثاسمی که داراي عالمت تأني -1
 سُکَيران   قُضَيبان، سَکران سُلَيمان، قَضبان باشد. سَلمان « فَعْالن، فِعالن و فُعالن»اسمی که بر وزن  -2
 شوند.   صغر میم نيجيننجان به صورت سُریحين و فُو ف سرحاندو کلمه  *



 

 صرف 26

 طَيفال ُ أ باشد. أفعال « أفعال»جمعی که بر وزن  -3
 شَيهی  ُ أ شهی َ أ، عَيْلیُ أ عْلی أ َأفعل تفضيل از ناقص.  -4
 ببُوَیْ ( بَوبگردد. باب )اصل آن  غير به اصل خود برمیاسمی که در آن اعالل صورت گرفته، هنگام تص *
 کُوَیْتِب شود. کاتِب  می« واو»زاید باشد، در تصغير قلب به « الف»اگر حرف دوم اسمی  *
 کُتَيِّب شود. کتاب  تصغير، ادغام می« یاء» شده و در« یاء»زاید باشد، در تصغير قلب به « الف»اگر حرف سوم اسمی  *
 ٌّ صُبَی  ٌّ صَبَيْی ٌّ شود. صَبِی دو یاء جمع شود، یاء آخر حذف میر بعد از یاء تصغير، گا *

 تصغیر ثالثی مجرد 
 گردد.   ف در تصغير برمیاسم ثالثی که بعضی از حروف آن حذف شده است، حرف محذو

 اُخَیّ أخَيْو أخ   اُبَیّ   اُبَيْو  أب
 بُنَیّ بُنَيْو  چه همزه جاي آن آمده باشد: اِبْن 

 اُخَيَّۀ و چه تاء مبسوطه بياید: أخت 

 فُوَیْه و چه ميم بياید: فَم 

 وُزَینَۀ و چه تاء تأنيث بياید: زینَۀ 

ماند و همچندين   شود و در صورت تاء تأنيث بودن، باقی می یها، اگر حرف عوض همزه یا ميم باشد حذف م ي این که در همه

 شود.   تبدیل می« ۀ»تاء مربوطه به اگر تاء مبسوطه باشد 

 تصغیر ثالثی مزید 

 مُسَيْمِع شود. مُسْتَمِع  اگر در آن دو حرفش زاید باشد، هنگام تصغير کردن یکی از آن دو حذف می -

 مُخَيْرِج شود. مُستَخرج  ن سه حرف زاید باشد، هنگام تصغير کردن، دو حرف آن حذف میاگر در آ -

 شود.   حرف زاید موجود در اول ثالثی مزید، حذف نمی *

 تصغیر رباعی مزید

 زُلَيزِلشد.  مُزَلزل  می حرف زاید اسم رباعی مزید، هنگام تصغير، حذف

 تصغیر خماسی مجرد

 رِجسُفَيْ  جَلشود.   سَفَر می حرف آخر خماسی مجرد، هنگام تصغير، حذف

 تصغیر اسم پنج حرفی به باال

 شود. می اسمی که پنچ حرف یا بيشتر دارد؛ اگر حرف قبل از آخر آن، واو یا الف باشد، آن حرف، قلب به یاء

 فِيرعُصَيْ  عُصفور 

 قُنيدِیل ماند.  قندیل  می باشد، به حال خود باقی "یا"اگر حرف قبل از آخر آن،  -

 تصغیر اسم دارای الف و نون زاید



 

 عربی 27

 ط این که:ماند به شر می اسم، هنگام تصغير به حال خود باقیالف و نون زاید  -

 عُطَشان شان اسم، پنج حرفی و صفت باشد: عَطْ -

 عُثَيمان ان یا، علم باشد: عثم -

 فِرانزُعَيْ فَران یا بيش از پنج حرف باشد: زَعْ -

 تصغیر اسم مثنی و جمع

 شود. می ماند و تغيير در مفرد آنها جاري می در اسم مثنی و جمع، عالمت تثنيه و جمع به حال خود باقی

 مُسَلِمان لِمان مُسْ

 نلِمَوعُوَیْ ن عَالِمَيْ

 لِمُونمُسَيْ مُسلِمون 

 مُرَیِّمات ات مَریَم

 تصغیر جمع مکسر 

 اُنَيْفِس   أنْفُس ، اُطَيْعِمَۀ شود. أطْعِمَۀ  اگر جمع قلّه باشد، به صورت اصلی خود مصغر می -

 اگر جمع کثره باشد: -

 شود.   سپس به صورت جمع مذکر سالم جمع بسته می شود، الف( اگر براي مذکر عاقل باشد، ابتدا مفرد آن مصغر می

غِلمان 
فرد   غُلَيْمونَ غُلَيْم  غاُلم  م

م جمدع  آن را بده صدورت مؤندث سدال     سب( اگر براي مذکر غيرعاقل و یا مؤنث باشد، ابتدا مفرد آن را مصغر کدرده، سدپ  

 بندیم.   می

ضَوارب 
فرد   ضُوَیْرِباتْ ضُوَیْرِب  ضارِبَۀ م

 تصغیر مؤنث معنوی

 نُوَیْرَۀ سَۀ، نار شُمَيْ پيوندد. شمس اگر اسم مؤنث معنوي ثالثی باشد، به مصغر آن تاء تأنيث می -

 عُقَيْرِب   عَقْرَب ، ممُرَ یِّ پيوندد. مَریم  اگر غير ثالثی باشد، به مصغر آن، تاء تأنيث نمی -

 تصغیر ترخیم 

 حُمَيْد حامد، حميد ، سم در آن حذف، سپس تصغير شود. أحْمَدشود که همه حروف زاید ا ترخيم، به تصغيري گفته می

 مِد، حُمَيِّدیْوََ، حُدمِشود: أُحَيْ می که در حالت غير ترخيم

 تصغیر در ااسام مرکب 



 

 صرف 28

 ماند.   طور می شود و جزء دومشان همان شود؛ اما مرکب مزجی و اضافی جزء اولشان مصغر می مرکب اسنادي مصغر نمی

 مُعَيدي کرِب   عُبَيْدُاهلل، مَعدي کرِب  عَبْدُاهلل 

 اسم معرفه و نکره 
معرفه، اسمی است که براي شنونده شناخته شده باشد و در مقابل آن، مدذکر اسدمی اسدت کده ناشدناخته باشدد. در فارسدی        

 نکره است.   تدر آخر یك اسم، عالم« ي»در اول و « یك»

 شود:   هاي معرفه به شش دسته تقسيم می ه: اسمفرمعاقسام 

 ضمير: )منفصل، متصل( -1

 اسم اشاره: )اشاره به دور: ذلك، تلك، اُولئك و اشاره به نزدیك، هذا، هذه، هذانِ، هذینِ، هاتانِ، هاتينِ، هوالء( -2

رود که براي شنونده و گویندده   هاي خاص و .... به کار می ي ناميدن اشخاص، مکاناسم علم )خاصّ(: اسمی است که برا -3

 باشد. مانند: اهلل، دماوند، علی   آشنا و معرفه می

 ربّ، رحمان  لفظ اهلل معرفه به علم است ولی سایر صفات خداوند علم نيستند. مانند:  *

 همدراه باشدد مانندد: اُمُّ   « بدن و بندت  اِ»یدا  « أب و اُمْ»ست که با ه، اسمی ايشود. کن ه و لقب نيز تقسيم میياسم علم به کن *

 العابدین، مُنکِرُالحَقّ. البنين، بنتُ الهدي، ابی طالب. لقب اسمی است که با مدح و ذمّ همراه باشد. مانند: زین

 آیند.   داشته باشند باز هم معرفه از نوع علم به حساب می« ال»هاي علم اگر تنوین یا  اسم * 

 بگيرد. مانند الشَّجرۀ  « ال»اي که  ال )تعریف( هر اسم نکره -4

 شود. مانند: لِلهِ )لدِ + اهلل( حذف می« ال»)لدِ( به )ال( برسد، الف از  رّهر گاه حرف ج *

آیدد، تمدام    اي کده پدس از آن مدی    اسم موصول: )خاصّ و عام(: اسم موصول اسمی است که معناي آن، به وسيله جملده  -5

   خلق السموات و االرض هو الذيگویند. مانند:  می« صله»ي پس از موصول،  به جملهشود.  می
 صله  اسم موصول   

 عام )مشترک(: من، ما                  تين، الَّذینَ، اللّاتی لّخاص: الذي، التی، اللذانِ، اللَّذینِ، اللَّتانِ، ال

 ها نيستند.  ر غير این صورت استفهام یا شرط هستند و جزء معرفهرود و د من و ما  اگر موصول باشد معرفه به شمار می *

 شود.   معرفه به اضافه: اسمی که نکره است، به دليل اضافه شدن به یك اسم معرفه، آن اسم نکره نيز، معرفه می -6

 اضافه به موصول   کتاب الذي قرأتُۀُ  

 اضافه به اسم اشاره کتاب هذا الرّجل 

 اضافه به معرفه ال ایّام المدرسه 

 اضافه به علم  کتاب اهلل 



 

 عربی 29

 اضافه به ضمير   کتابُكَ 

 تواند )ال و تنوین( بگيرد.  شود نمی اسمی که مضاف می *

 تواند )ال و تنوین( را با هم داشته باشد.   سم نمییك ا *

 اليه باید داراي )ال( باشد یا تنوین، مگر اینکه غيرمنصرف باشد.   مضاف *

 اسم علم، به لحاظ لفظ بر دو قسم است: مفرد و مرکب

 علم مرکب نيز بر سه قسم است: اضافی، مزجی، اسنادي

 مرکب اضافی: عبدالحسين  

 مرکب مزجی: سيبَوَیه  

 مرکب اسناد: جاء الحق



 

 صرف 30

 اقسام ضمير منفصل 
 ضمير منفصل دو حالت دارد: حالت رفعی و حالت نصبی 

 ضمایر منفصل رفعی عبارتند از:   -1
 مفرد: أنتَ: تو )یك مرد( -7 مفرد: هُوَ: او )یك مرد(  -1    
 مرد()دو شما  مثنی: أنتُمَا: -8 مذکر ا: ایشان )دو مرد(  مثنی: هُم -2 مذکر     

 جمع: أنتُم: تو )یك زن( -9 مخاطب   جمع: هُم: ایشان )چند مرد(   -3 غایب  
 مفرد: أنتِ: تو )یك زن( -10 مفرد: هِیَ: او )یك زن(   -4   
 مثنی: أنتُما: شما )دو زن( -11 مؤنث   مثنی: هُمَا: ایشان )دو زن(   -5 مؤنث     
 : شما )چند زن(جمع: أنتُنَّ -12 جمع: هُنَّ: ایشان )چند زن(   -6   
 

 وحدۀ: أنَا: من )مرد یا زن( -13  
 متکلم  
 الغير: نَحْنُ: ما )دو یا چند مرد یا زن( مع -14  
 ضمایر منفصل نصبی عبارتند از:   -2 
 (را مفرد: إیَّاکَ: تو )یك مرد -7 مفرد: إیَّاهُ: او )یك مرد( را   -1    
 (را مثنی: إیَّاکُمَا: )شما دو مرد -8 مذکر مرد( را  مثنی: إیّاهُمّا: ایشان )دو  -2 مذکر     

 (را جمع: إیَّاکُمْ: تو )چند مرد -9 مخاطب   جمع: إیَّاهُم: ایشان )چند مرد( را -3 غایب  
 مفرد: إیَّاکِ: تو )یك زن( را -10 مفرد: إیَّاهَا: او )یك زن( را -4   
 مثنی: إیَّاکُمّا: شما )دو زن( را -11 ث  مؤن مثنی: إیَّاهُمَا: ایشان )دو زن( را   -5 مؤنث     
 جمع: إیَّاکُنَّ: شما )چند زن( را -12 جمع: إیَّاهُنَّ: ایشان )چند زن( را -6   
 

 وحدۀ: إیَّايَ: من را -13  
 متکلم  
 الغير: إیَّانَا: ما را مع -14  
 ضمایر منفص ، همیشه بارز و آشکارند.  *

 اقسام ضمایر متصل 
 حالت دارد: رفعی، نصبی و جرّيضمير متصل سه 

 ضمایر متصل رفعی
 روند و بر دو قسمند:  ها به کار می در فعل

 ضَرَبْتُمْضربتُما، ، در ضَرَبْتَ، «تَ، تُمَا، تُمْ»مانند:  بارز )آشکار(:
 يِ پنهان در ضَرَبَ«هُوَ»مانند:  مُستَتِر )پنهان(:


