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 1 استاد حاجی جعفری - 2جزوه قواعد عربی 

 (درامص) 0درس 

 مثال توضیح سرفصل

 معنا
 - لغوی: محل صدور

 - )دون االقتران بالزمان(2أو حالۀٍ 1اصطالحی: اسمٌ دلّ علی حدثٍ

 - صناعی)منحوت( -نوع -مرّۀ -میمی -أصلی أقسام

 صلیمصدر  ا

 ←مند نمود( توان مقداری قاعده )ولی میسماعی است ←باب(  6مجرّد)              

 *غالبیّۀ ضوابط               

                            

 ثالثی

 

 مند و داری وزن مشخص( قیاسی است.)قاعده ←باب( 12مزید)             

- 

 مند و داری وزن مشخص( عدهقیاسی است.)قا ←باب( 1مجرّد)             

 رباعی

 مند و داری وزن مشخص( قیاسی است.)قاعده ←باب( 3مزید)             

- 

 * ضوابط غالبیّه مصادر ثالثی مجرد:

 الزم: فُعُول  -«           فَعَلَ»در باب  -)الف( 

 متعدی: فَعل  -                                       

 الزم: فَعَل  -«            فَعِلَ»ب در با -       

 متعدی: فَعل  -                                        

 فُعُولَۀ -                                      

 فَعالَۀ  -«          فَعُل»در باب  -       

 فَعَل   -                                      

 )ب( برخی أوزان خاص:

 داللت بر حرفه و شغل ←وزن: فِعَالَۀ  -1            

 داللت بر اضطراب و دگرگونی ←وزن: فَعَلَان  - 2           

 

 وضهُنُ/قُعُود/جُلُوس/خُرُوج

 /نَصر/فَتح/کَسب/ضَربضَرب

 عزَع/فَجَش/وَطَ/عَفَرَح

 /أَمن/حَمدفَهم

 //صعوبۀ/عذوبۀسُهُولَۀ

 /بَلَاغَۀ/صَرَاحَۀ/ضَخَامَۀفَصاحَۀ

 کَرَم

 

 حِیاکَۀ -خِِیاطَۀ -زِراعَۀ-.تِجارَۀ1

 -جَوَالن  -طَوَفان -. دَوَران2

 انغَلَی -هَیَجان

                                                           
 رخ داد مثال: ضَربٌ 1
 مثال: شَوقٌ 2



 2 استاد حاجی جعفری - 2جزوه قواعد عربی 

 داللت بر امتناع ←وزن: فِعال  - 3            

 داللت بر رنگ ←وزن: فُعلَۀ  -4           

 داللت بر بیماری ←وزن: فُعال  - 5           

 داللت بر سیر ←ن: فَعیل وز - 6           

 داللت بر صدا ←وزن: فَعیل و فُعال  - 7           

 

 * نکته: مصدر فعل مجهول همان مصدر فعل معلوم است.

 (41)شوری« سَبِیل مِّن عَلَیْهِم مَا ـئِكَفَأُولَ ظُلْمِهِوَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ »مثال: 

 «تَبرُدُ أبدااقلوب المؤمنین ال الحسین حرارۀً فی قَتلإنّ لِ»

 4جِماح -3نِفار -. إِباء3

 زُرقَۀ-صُفرَۀ -. حُمرَۀ4

 -6دُوار -صُداع -5. سُعال5

 زُکام -7مُشاء

 10ذَمیل -9وَجیف -8. رَحیل6

 -13خُؤار -12دُعاء -11. صُراخ7

 -16صَهیل -15عُؤاء -14رُغاء

نُعاب و  -18نُعاق و نَعیقَۀ -17زَئیر

 -21زَفیر -20نُهاق و نَهیقۀ -19نَعیبۀ

 -22شَهیق

                                                           
 نگریخت 3
 رها کردن 4
 سرفه کردن 5

 سرگیجه 6

 دل درد 7

 سفر کردن 8

 تکان خوردن)دگرگون شدن( مثال: وجیف القلب= تپش قلب 9

 آهسته راه رفتن شتر 10

 فریاد زدن 11

 خواندن 12

 صدای گاو 13

 صدای شتر 14

 صدای سگ 15
 صدای اسب 16

 صدای شیر 17
 صدای چوپان 18
 صدای کالغ 19
 صدای االغ 20

 صدای بازدم 21

 ی دمصدا 22



 3 استاد حاجی جعفری - 2جزوه قواعد عربی 

 یمصدر میم 

 مثال توضیح سر فصل

 مَضرَب مصدرٌ بمعنی المصدر األصلیّ، یبدأ بمیمٍ زائدۀ تعریف

 روش ساخت

 مَوجَلٌ -مَفتَحٌ  –مَضرَبٌ  «مَفعَل»در ثالثی مجرّد: 

 «وزن اسم مفعول باب»در غیر ثالثی مجرّد: 
 -مُنَزَّلٌ  –مُزدَحَمٌ  –مٌ مُکرَ

 مُستَخرَج

 ها تبصره

 مَفعِلف الفاء فی المضارع(  مصدر میمی بر وزن     . مثال واوی)محذو1

 «(المَوقَی»مصدر میمی است: « مَفعَل»همان وزن «( وَقَی»در لفیف مفروق )مثل توجه: )

 بآخر بعض المصادر المیمیّۀ« تاء التأنیث». تَتَّصِلُ 2

 - 24مَقیل – 23مَبیت –مَجِیء  –مَسیر  –مَصیر  –. شذوذات)خالف قاعده(: مَرجِع 3

مَقدِرَۀ  -مَغفِرۀ  –مَعصِیۀ  –مَعرِفَۀ  – 29مَشیب – 28مَزید – 27مَهلِك – 26مَغیب -25مَطلِع

  31مَعذِرَۀ و مَعذُرَۀ - 30و مَقدُرَۀ

 موطِئ -مَوقِع  -مَوعِد

 مَعصِیَۀ -مَوَدَّۀ -مَحَبَّۀ

 م جَمِیعاا*مَرجِعُکُ*إلَیهِ 

 

                                                           
 شب را به صبح رساندن 23
 روزی )قِیلُولَۀ، از همین ریشه است.( استراحت کردن نیم 24

 طلوع کردن 25

 غایب شدن 26

 هالک شدن 27

 زیاد شدن 28

 سفید شدن مو 29

 توان داشتن 30
 عذر خواستن 31



 4 استاد حاجی جعفری - 2جزوه قواعد عربی 

 مصدر مرّۀ 

 مثال توضیح سرفصل

 ضَربَۀ مرّۀٍ واحدَۀٍ )مِن دفعات وقوع فعل(مصدرٌ یدلّ علی  تعریف

روش 

 ساخت

 مَوتَۀ –ضَربَۀ  «فَعلَۀ»در ثالثی مجرّد: وزن 

 در غیر ثالثی مجرّد: }مصدر أصلی + ۀ{

 مَۀاإکرَ

واحدۀً إماماا کان أو  سلیمۀًیُسَلِّمُ تَ»

 «غَیرَهُ

 نکات

 

 

« مصدر مرّۀ» بود، برای داللت بر« فَعلَۀ». اگر خود مصدر اصلی بر وزن1

 افزاییم. را می« واحدۀ، الأکثر، الغیرُ و... » چون  کلماتی هم

 

 

 شود. . مصدر مرّۀ از افعال جوانحی)غیر حسی( ساخته نمی2

 مصدر اصلی: رَحمَۀ       رَحِمَ 

 مصدر مرّۀ: رَحمَۀ واحدۀ             

 مصدر اصلی: دحرجۀ        دَحرَجَ

 دحرجۀ واحدۀ مصدر مرّۀ:             

 

 

 ،× ، جبن× ، بخل× فهم



 5 استاد حاجی جعفری - 2جزوه قواعد عربی 

 مصدر نوع 

 مثال توضیح سر فصل

 وِثبَۀ -جِلسۀ  – 32مِیتَۀ –سِیرَۀ  مصدرٌ یدلٌّ علی هیئۀِ الفعلِ و نَوعِه تعریف

 روش ساخت
 33عِدَۀ کثیرۀ -رِجعَۀ -سِیرَۀ «فِعلَۀ»ثالثی مجرّد: 

 مفیدۀ 35استشارۀ -34طاعَۀٌ کثیرَۀإ وصف/ إضافۀ {« + مصدر أصلی+ۀ»غیر ثالثی مجرّد: } 

 نکته

بود، برای داللت بر « فِعلَۀ»اگر خود مصدر اصلی بر وزن  -1

 آوریم. صفت)یا اضافه( می« مصدر نوع»

 خَبَرَ       مصدر اصلی: خِبرَۀ

 مصدر نوع: خِبرَۀً حِکمیّۀ            

خته سا «فِعلۀ»وزنمجرّد، مصدر نوع بر  از غیر ثالثیشذوذًا  -2

 شده است.

 (36)العِمّۀ من تَعَمَّمَ العِمّۀ فالنٌ حَسَنُ

 (37رَ)الخِمرَۀ من اخمَّ الخِمرۀ فالنۀٌ حسنۀُ

                                                           
 جاهلیۀ( میتۀ )من مات و لم یعرف إمام زمانه مات 32

 مصدر مثال واوی بر وزن فِعل است.(عِدَۀ )به تبع مصدر اصلی آن که  ←وِعدَۀ  33

 مصدر مرّۀ نیست.« إطاعۀ»فهمیدیم که « کثیرۀ»از آوردن صفت  34
 مصدر اصلی آن: استشارۀ ، مصدر نوع آن: استشارۀ مفیدۀ 35

 عمامه بر سر نهاد 36

 روسری سر کرد 37
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 مصدر صناعی 

 مثال توضیح سر فصل

 إنسانیـّـۀ اسمٌ بمعنی المصدر االصلی. تعریف

روش 

 ساخت
 اسم + یـّـۀ  

 38عالِمِیـّـۀ ←عالِم + یـّۀ 

 39معلومِیـّـۀ ←معلوم + یـّۀ 

 40أرجحیـّـۀ ←أرجح + یـّۀ 

 41إنسانیـّـۀ ←إنسان + یـّۀ 

 نکته
اگر قبل از }اسم + یـّـۀ { اسم موصوف بیاید ، دیگر مصدر صناعی نخواهد 

 بود، بلکه اسم منسوب )نسبت( است.

 42اإلنسانیـّـۀاالختراعات 

 ۀًجاهلیّمیتۀً 

 43العربیّۀمبادئ 

                                                           
 عالم بودن 38
 معلوم بودن 39
 ارجح بودن 40
 انسان بودن 41
 از نظر صرفی، اسم منسوب( است. مصدر صناعی نیست بلکه صفت)و 42

  می باشد.« مبادئ اللغۀ العربیۀ»در ترکیب وصفی آمده است؛ چون اصل این عبارت « العربیّۀ» 43
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 )اسم مصدر)بحث الحاقی مصدر 

 ثالم توضیح سر فصل

 - لفظٌ بمعنی المصدر و ینقُصُ عن حروف فعله.  تعریف

راه تشخیص 

 اسم مصدر

اسم »تمام حروف صیغه اول ماضی اش را دارد، اما « مصدر»

نسبت به صیغه اول ماضی نقص دارد. )یك حرف آن را « مصدر

 حداقل ندارد.(

 مصدر: تَکَلُّم                 

 تَکَلَّمَ

 م مصدر: کَلَاماس                 

 مصدر: إعطاء                 

 أَعطَی

 اسم مصدر: عَطاء                 

 مصدر: تَوَضُّؤ                 

 تَوَضَّأَ

 اسم مصدر: وُضُؤ                 

 مصدر: إجَابَۀ                  

 أجَابَ

 اسم مصدر: جَوَاب                  

 مصدر: تَسلِیم                  

 سَلَّمَ

 اسم مصدر: سَلَام                  

 مصدر: مُعَاشَرَۀ                  

 عاشَرَ

 اسم مصدر: عِشرَۀ                  

 مصدر: إطَاعَۀ                  

 أطَاعَ

 اسم مصدر: طَاعَۀ                  
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 1درس 

 اسم فاعل 

 مثال توضیح سرفصل

 )ال الثبوت( 44علی وجه الحدوثسمٌ للداللۀ علی من صدر منه الفعل، ا تعریف

 

 ضارِبٌ -عالِمٌ 

 

روش 

 ساخت

 ضارِبٌ «فاعِل»در ثالثی مجرّد: وزن 

 إبدال حرف المضارعۀ میماا مضمومۀً        در غیر ثالثی مجرّد: وزن المضارع المعلوم مع 

 و کسر ما قبل األخیر                                                                 
 مُدَحرِجٌ -مُتعَلِّمٌ -مُستَخرِجٌ

                                                           
 ضارِب )اسم الفاعل( ← . حدوثی)حادث شدن،اتفاق افتادن(  مثال: ضَرَب1َمعنی فعل:  44

 عالِم )صفۀ مشبهۀ( ←. ثبوتی  مثال: علم 2                
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 اسم مغعول 

 مثال توضیح سرفصل

 مَضرُوب اسمٌ دلّ علی مِن وقع علیه الفعل)علی وجه الثبوت( تعریف

روش 

 ساخت

 مهدیّ -مَرمِیّ -مَبِیع -مَقُول -مضروب «مَفعُول»در ثالثی مجرّد: وزن 

الثی مجرّد:وزن المضارع المجهول مع إبدال حرف المضارعۀ در غیر ث

 میماا مضمومۀً
 مُستَخرَجٌ

 نکات

متعدی به »ابتدا باید فعل را « فعل الزم»برای ساخت اسم مفعول از 

 کرد، سپس اسم مفعول را ساخت.« حرف جرّ

 45شود، نه خود اسم مفعول. در این حالت در تصریف هم ضمیر صرف می

 مذهوبٌ به ←بَ به ذَهَ ←ذَهَبَ  

 

 مُعرِضٌ عنه ←أعرض عنه ←أعرَض

 مُعرَضٌ عنهم ←أعرضوا عنه ←أعرضوا

 مَرغُوبٌ فیه ←رَغِبَ فیه ←رَغِبَ 

 شود. گاهی به دلیل إعالل یا إدغام لفظ اسم مفعول و فاعل یکی می
 . اسم فاعل: وزن مُفتَعِلٌ: 1 ←* اختار

 ( مُختار3ٌ)قاعده←مُختَیِرٌ 

 ل: وزن مُفتَلٌ:. اسم مفعو2

 ( مُختار3ٌ)قاعده←مُختَیَرٌ 

: 46وزن مُفعَلُّ.اسم فاعل:1←* احمرّ

 مُحمَرًّ

 : مُحمَر47ًّ. اسم مفعول: وزن مُفعَل2ًّ

                                                           
 مذهوبٌ بنا -مذهوبٌ بی -مذهوبٌ بهنّ -مذهوبٌ بهما -مذهوبٌ بها -مذهوبٌ بهم -مذهوبٌ بهما -هوبٌ بهمذ 45
 ادغام( مُفعَل1ًّ)←ادغام( مُفعَللٌ  2)←)فاعل( مُفعَلِلٌ ←یفعَلِلُ  46
 ادغام( مُفعَل1ًّ)←ادغام( مُفعَللٌ  2)←)مفعول( مُفعَلَلٌ ←یفعَلِلُ  47
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 صیغه مبالغه 

 مثال توضیح سرفصل

)أو الصفۀ  48اسمٌ مشتقّ)مِن ثالثی المجرّد( دلّ علی زیادۀ صفۀٍ فی اسم الفاعل تعریف

 49المشبّهۀ بالفاعل(

 عَلِیم -غَفُور  –غَفّار 

 فَعَّال                                روش ساخت

 مِفعَال                              

 فَعُول                اوزان مشهور

 فَعِیل                              

 فَعِل                              

 جَبَّار –غَفَّار 

 51حَارمِن – 50مِفضَال

 شَکُور –غَفُور 

 شَهِید –عَلِیم 

 52حَذِر

 مِفعِیل                             

 فِعِّیل                             

 فُعَلَۀ                دیگر اوزان

 فَاعُول                             

 فُعَّال                             

 فَیعُول                             

 53مِسکِین

 صِدِّیق

 هُمَزَۀ

 فَارُوق

 کُبَّار

 (بسیار قائم)قَیُّوم

به برخی اوزان مبالغه افزوده « تاء»گاهی جهت مبالغه بیشتر حرف  نکات

 ی مؤنث بودن نیست.( گویند و نشانه مبالغه می« تاء»شود.)که به آن  می

 عَلّامۀ)رَجُلٌ عَلّامۀ( ←عَلّام + ۀ

 طاحونۀ ←طاحون + ۀ 

افزاییم،  را می« تاء»حرف « فاعِل»گاهی جهت ساخت صیغه مبالغه به وزن 

 ی مؤنث بودن نیست. گویند و نشانه مبالغه می« تاء»که به آن 

 گو( )داستان سرا /بسیار قصهراویۀ

 -54مِتالف ←أتلف شود. بعضًا شذوذًا)بر خالف قاعده( صیغه مبالغه از غیرثالثی مجرّد ساخته می

 ←أخلف -نذیر ←نذرأ 

 سمع ←أسمع -55مِخالف

                                                           
 گردد فاعل)کننده( است.بر می به آن کسی که اسم مبالغه 48

 شود.اسم مبالغه از اسم فاعل یا صفت مشبهه)به معنی اسم فاعل( ساخته می 49
 بسیار با فضیلت 50

 بسیار بخشنده 51
 بسیار محتاط )بسیار ترسو( 52
 بسیار ساکن)از شدت فقر زمین گیر و ساکن شده است.( 53

 کننده تلفبسیار  54
 بدقولبسیار  55
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 2درس 

 صفه مشبهه 

 مثال توضیح سرفصل

 اسمٌ مشتقّ مِن فعل الالزم للداللۀ علی ثبوت صفۀٍ فی صاحبها تعریف

حَسَنٌ)مِن فِعل حَسُن(، کَرِیمٌ )مِن فِعل 

های ثابت از فعل کَرُمَ (         صفت

 الزم 

 روش ساخت

ضوابط   توان مقداری قاعده نمودمی←اعااسم ←مِن الثالثی المجرّد

 *غالبیه

... 

مِن غیر الثالثی مجرّد         بروزن اسم فاعل بابش)و در اندک مواردی 

 مفعول( }إنَّ دلّت علی ثبوت الصفۀ{

، مطمئن 56معتدل القامۀ، منطلق اللّسان

محمود ، 58اللهجۀصادق ، 57البال

ضوابط *

 غالبیۀ

 . رنگ1     داللت بر               أفعَل)فَعالء(         60حَ(باب )فَرِ

 . عیب ظاهری2                                                                    

 . زینت3                                                                    

                         

 . خُلُو1ّ       داللت بر            فَعالن)فَعلَی(                        

 . امتالء2                                                                    

 . حرارت باطنی3                                                                    

 أخضَر)خَضرَاء(

 61(أعمَی)عَمیَاء

 62أحوَر)حَورَاء(

 

 64، سکران)سکری(63عطشان)عطشی(

 66و65ریّان)ریّا(

 67غضبان)غضبا(

 فَعَل           باب)شَرُفَ(  

 فُعال                          

 68بَطَل –حَسَن 

 69فُرَات –شجاع 

                                                           
 خوش بیان 56
 ده خاطرآسو 57

 خوش گفتار 58

 مقاصِدُهُ مَحمُودَۀ 59
 َ_فَعِلَ  60
 نابینا 61
 سیاه چشم 62
 تشنه 63

 مست)نبودن عقل( 64
 سیراب 65
 (= ریّا11(= ریّان ، )مؤنث(رَویا )قاعده11َ : سیراب شدن ، )مذکر(رَویان )قاعده_ریشه:رَوِی  66

 عصبانی 67
 دلیر 68
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 وزن فعول و فعیل

 بمعنی فاعل

از آن به « فاعل»وزن 
 کار رفته است

 صیغه مبالغه

از آن به « فاعل»وزن 
 کار نرفته است

 صفۀ مشبهۀ

 صفۀ مشبهۀ بمعنی مفعول

 فَعَال              ....          

 فُعُل                            

 71انحَصَ – 70جَبَان

 72جُنُب

 فَعل                                                                     

 فِعل                                                                    

      فُعل                                                                                        

 فَعِل                     أوزان مشترک دو باب )فَرِحَ( و )شَرُفَ( 

 فَعیل                                                                     

 فاعِل                                                                    

 ضَخمٍ –سَبطٍ 

 مِلحٍ –صِفرٍ 

 صَلُبٍ – حرٍّ

 نَجِسٍ –فَرِحٍ 

 کَرِیمٍ –بَخِیلٍ 

 طاهِرٍ -صاحِبٍ 

 رود.به کار می« فَعَل»از باب «         فَیعِل»دیگر حاالت         وزن 

 مضاعف          از فعل          «فَعِیل»وزن                         

 معتلّ اللّام                                                                   

 قَیِّم –طَیِّب 

 عفیف

 زَکِیّ

-می« صفت مشبهه»و « ی مبالغهصیغه»مشترک بین  فَعیل و فَعولوزن  نکته

 اما غالبا:باشد.ی کالم مالک میباشد؛ برای تشخیص قرینه

 صفت مشبهه است.  «مفعولی»به معنی« فَعول و فَعیل»-1

آن « فاعل»کنیم که آیا وزن : نگاه می«اعلیف»به معنی« فَعول و فَعیل»-2

 است. ی مبالغهصیغهبه کار رفته است یا نه، اگر به کار رفته بود 

                                 

                               

                          

 

 *فعول:

صیغۀ مبالغه  «صبور»بمعنی فاعل:  -

کار رفته به « صابر»چون  ← است.

         است.

صفۀ  ←رسول: بمعنی مفعول -

 مشبهۀ     

  *فعیل:

صفۀ مشبهۀ  «شریف»بمعنی فاعل:  -

به کار نرفته « شارف»است، چون 

 است. 

 صفۀ مشبهۀ ←قتیل بمعنی مفعول: -

                                                                                                                                                                                                                       
 گوارا)ماء فرات( 69

 ترسو 70

 پاکدامن 71
 دور 72
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 3درس 

 مبحث اسم تفضیل 

 مثال توضیح سرفصل

 أفضل أکبر ، اسما مشتقّ دلَّ عَلَی زِیادَهِ الصِفَه  تعریف

 روش ساخت
 گانه را داشت             وزن: أفعَل)فُعلَی(8)الف( اگر شروط 

 +مصدر منصوب{أشدّگانه را نداشت         }8شروط )حتی یکی از( )ب( اگر
 یا دیگر کلمات                                                                                                  

 أکبَر)کُبرَی(

 أشَدّ حُمرَۀً

-شروط هشت

 گانه

 ×دَحرَجَ  ثالثی باشد. -1

 ×استَخرَجَ  مجرّد باشد. -2

 ×لَیسَ  –عَسَی  متصرّف باشد. -3

 ×کَانَ)ناقصه(  تامّ باشد. -4

 ×عُلِمَ  معلوم باشد. -5

 ×ما عَلِمَ  موجب باشد. -6

 ×ماتَ  قابلًا للمفاضلۀ -7

 ×حَمِرَ  شد.صفۀ مشبهۀ آن بر وزن )أفعَل( نبا -8

 نکات

 . خیر1همزه أفعَل در سه کلمه قابل حذف است:  -1

 . شر2ّ                                                  

 . حَبّ )أصلُهُ أحَبّ( 3                                                  

 یوحَبُّ شیءٍ إلمثال: » قلیل است..« أحبّ»)البته حذف همزه 

 .(«ن ما مُنِعااإلنسا

 

 

 أحَبُّ األعمال           حَبُّ األعمال

 *  أهوَنُ = هَیِّنعَلَیه أهوَنُو هُوَ * رود.گاهی اسم تفضیل، بدون معنای تفضیلی به کار می -2

« مِن»، إضافهو  حالت مجرّد از )ال(بعد از اسم تفضیل در  -3

 تفضیلیّه به کار می رود. )مِن تفضیلّه حرف جرّ است.(

 نفعهما مِنو إثمهما أکبر 

 تفضیلیّه« مِن»                

شود؛ جز اینکه مجرور، تفضیلیۀ بر اسم استفهام مقدّم نمی« مِن» -4

تفضیل « مِن»اسم استفهام باشد، که در این صورت واجب است 

 در صدر کالم بیاید.

 أنت أعلم؟ مِمَّن -

 أخی مَن أنت أعلم؟ مِن -
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حاالت اسم 

 تفضیل

 *أقوم * للّتی هی  از )ال( و إضافۀ              مفرد مذکر  مجرّد -1

 *العُلیا*و کلمۀ اهلل هی  )ال(دار             مطابقت -2

 مضاف            به نکره            مفرد مذکر  -3

 به معرفه:  دو صورت جایز            مفرد مذکر                        

 مطابقت                                                                           

  :مثال اضافه به نکرۀ 

کلمۀٍ هِی الصلوۀ علی  أفضَلُ

  )ص(محمّد

  :مثال اضافه به معرفة 

 کم أخالقًاأحاسنکم أفضل
 مفرد مذکر    مطابقت
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 4درس 

 اسم مکان و زمان 

 مثال توضیح سرفصل

 مغرِب -مقتَل  اسم مشتق دلّ علی زمان وقوع الفعل.اسم الزمان  تق دل علی مکان وقوع الفعل؛ واسم مش اسم المکان تعریف

روش 

 ساخت

 «یفعِلُ»مَفعِل.. برای           مضارع بر وزن  -1. در ثالثی مجرد: 1

 مثال واوی                                                    

 «یفعَل-یفعُل»مَفعَل.. برای           مضارع بر وزن  -2                       

 ناقص و لفیف                                                      

است، دیگر به وزن مضارعش کاری « لفیف»یا « ناقص»یا « مثال واوی»وقتی کلمه  توجه:

« مفعَل»و برای ناقص و لفیف « مفعِل« »مثال واوی»نداریم و لذا همواره اسم مکان و زمان برای 

 است. 

 مجلِس

 موعِد

 مَقتل

 الموقَی -المرمَی 

 مُستَخرَج «مُستَفعَل». در ثالثی غیرثالثی مجرد: بر وزن اسم مفعول باب 2

 نکات

به کار رفته « مفعَل»و هم « مفعِل»ها )اسم مکان و زمانشان هم  . دو وجهی1

 مغرِب..(-است: مغرَب

 -مسکن -مشرق -موارد: مغرب

 -مرفق -مجزر -مطلع -مسجد

 مفرق -منبت -مسقط

جهت داللت بر مبالغه و کثرت به برخی اسماء زمان یا مکان « تاء».گاهی حرف 2

 شود. افزوده می

 -75مَیسَرَۀ -74مَدرَسَۀ -73مَقبَرَۀ

 مَشرَبَۀ

  داللت بر کثرت چیزی در یك مکان  که زمانیاسم مکان    گاهی«  مَفعَلَۀ». وزن 3

                     

 -78مَکتَبَۀ -77مَأسَدَۀ -76مَکلَبَۀ

 81مَتفَحَۀ -80مَبطَخَۀ -79مَقثَأۀ

                                                           
 حل قبرم 73
 محل درس 74

 سمت چپ 75

 مکانٌ کَثُرَ فیه الکلب  76
 مکانٌ کَثُرَ فیه االسد 77

 مکانٌ کَثُرَ فیه الکتاب 78

 مکانٌ کَثُرَ فیه القِثّاء )خیار( 79
 مکانٌ کَثُرَ فیه البِطِّیخ )هندوانه( 80

 مکانٌ کَثُرَ فیه التُّفَاح 81
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 84مَقسَأَۀ -83مَجلَبَۀ -82مَکسَلَۀ داللت بر سبب     که زمانیمصدر میمی   گاهی                      

  85خالف قیاس است.« مَفعَلَۀ»(: ساخت اسم مکان بر وزن3)نکته1مالحظه

ها )یا خماسی ها( اسم مکان  (: اگر بخواهیم در قسم اول از رباعی3)نکته2حظهمال

 افزاییم. را می« تاء»بسازیم، به وزن اسم فاعل، حرف 
 87مُسَفرِجَۀ - 86مُضَفدِعۀ

 مَطَار)طار ـِـ( شذوذاتی هم دارد.« روش ساخت اسم مکان و زمان». قاعده مذکور در 4

« مصدر میمی، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان» اسم 4. در غیر ثالثی مجرّد، 5

 شود، برای تشخیص باید به قرینه توجه کنیم. یکی می

 88مُستَخرَجٌهذا الحدید 

 الحدید عملٌ صعبٌ 89مُستَخرَجُ

 الحدید اصفهان 90مُستَخرَجُ

 الحدید یوم السبت 91مُستَخرَجُ

و سیعلم الذین أیّ * 

 ینقلبون *92منقلبٍ

یکسان « اسم مکان، اسم زمان، مصدر میمی»اسم  3هم گاهی . در ثالثی مجرّد 6

 شوند. می

 موعِد

                                                           
 سبب الکسل 82

 سبب الجلب 83

 سبب القساوۀ 84

 مصدری ساخته شده است. جامد غیر چون از اسم 85
 مکانٌ کَثُرَ فیه الضفدع)قورباغه( 86
 مکانٌ کَثُرَ فیه السَفَرجَل)میوه بِه( 87
 اسم مقعول 88
 مصدر میمی )= استخراج( 89
 اسم مکان )= مکان االستخراج( 90

 اسم زمان )= زمان االستخراج( 91

 شوند چگونه زیرو رو می ←مصدر میمی    92

 یرا فعل )انقلب( الزم است.ز×  ←مفعول      

 شوند در چه مکانی زیر و رو می ←اسم مکان      

 شوند در چه زمانی زیر و رو می ←اسم زمان      
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 مبحث اسم اآللة 

 مثال توضیح سر فصل

 مِفتَاح -مِکنَسَۀ اسم للداللۀ علی آلۀ وقوع الفعل. تعریف

روش 

 ساخت

 مِفعَل  ثالثی مجرّد:                                        

 مِفعَلَۀ  زن مشهور                 و3 -                   

 مِفعال                                                            

 

 مُفعُل  دیگر اوزان غیر مشهور            -               

 مُفعُلَۀ                                                                    

 93مِبضَع

 94مِکنَسَۀ

 95مِفتَاح

 98مُدُقُّ –97مُنخُل –96مُدهُن

 100مُحرُضَۀ - 99مُکحُلَۀ

 غیر ثالثی مجرّد: ساخته نمی شود، مگر شذوذا.
)که از فعل  101مِئزَرَۀ -مِئزَار 

 مشتق شده است.(« ائتَزَرَ»

 نکات

هم « فعل الزم»شود، امّا گاهاا از  ساخته می« فعل متعدی». اسم آلت از 1

 ساخته شده است.

 102مِعرَاج  ←  عَرَجَ

  103مِصبَاح  ←صَبُحَ 

هم « های آلت جامد برخی اسم»است، امّا « مشتقّات». اسم آلت از 2

 استعمال شده است.

 106جَرَس - 105سِکِّین  -104فأس

 ساطور - 107ناقور -

                                                           
 کارد 93
 جارو 94
 کلید 95
 روغن دان-دبّه روغن 96

 اَلَك 97

 کوبه 98
 دان سرمه 99

 ده می کردند.(ظرف أُشنان )أشنان گیاهی است که در قدیم برای شست و شوی لباس از آن استفا 100

 هر دو: شلوار، لنگ 101
 نردبان 102
 چراغ 103
 تبر 104

 چاقو 105

 زنگ 106

 شیپور، بوق 107
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 6درس 

 

 می باشد.« سألتمونیها»حروف زائدی که موجب ساخت اسم های مزید می شوند ، یکی از حروف  توجه:

 ان:اوز 

 اســماء ثــالثــی ده بـود ای عـاقـل          یك یك شمرم، نگار بـر صفحۀ دل  أوزان ثالثی مجرّد:  .1

 فَلس و فَرَس کَتِف، عَضُد، حِبر و عِنَب         قُفل و صُرَد و عُنُق، دگردان و إِبـِل                                    

 

 ــَــِــُـ           فـــ ـعــ ـل              ـَــِــُـ                                                 

 ـ˙ـــَــِـُ                                                                         

 فِعل –فُعل  –علفَ – فِعُل –فُعُل  –فَعُل  –فِعِل  - فُعِل –فَعِل  –فِعَل  –فُعَل  –حالت ایجاد شده:  فَعَل 12    

 108فُعِل -فِعُل  ←ها استعمال نشده  حالت آن2حالت ایجاد شده  12از                 

 

 جُخذَب  -بُرثُن    -قِمَطَر    -دِرهَم    -زِبرِج    -جَعفَر    . اوزان رباعی مجرّد:2

 فُعلَلٌ   -فُعلُلٌ     -فِعَلٌّ     -فِعلَلٌ      -فِعلِلٌ   -فَعلَلٌ                                

                                                           
 ای( دُئل )نام قبیله ←قلیلًا به کار رفته است  108

 اسم

 ثالثی
 شمس وزن10 مجرّد

 استغفار کثیرۀ مزید

 رباعی
 دِرهم وزن6 مجرّد

 احرنجم کثیرۀ مزید

 خماسی
 سفرجل وزن4 مجرّد

 عضرفوط وزن5 مزید
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 زِنجَفر  -خُزَعبِل    -جَحمَرِش    -سَفَرجَل . اوزان خماسی مجرّد:  3

 فِعلَلٌّ   -فُعَلِّلٌ       -فَعلَلِلٌ        -فَعَلَّلٌ                                   

 گوییم: می« االسم المحذوف منه»ها  شود، که به این اسم دربرخی أسماء ثالثی مجرد یکی از حروف اصلی حذف می :مالحظه 

 ثِقَۀ  ←مثال: وِثق  -«   فِعل»مصدر مثال واوی بر وزن           بالتاء            المعوّض عنه                                   

 إقامۀ ←مثال: إقام  -در إجوف  « استفعال»و«إفعال»مصدر باب                                                    االسم المحذوف منه    

 ستِقامۀإ ←إستِقام                                                                                                                                          

 سَنَۀٌ( ←)سنوٌ/سَنَهٌ -شَفَۀٌ( ←مثال:)شَفَوٌ/شَفَهٌ  -دیگر موارد سماعی                                                                              

 (109اِست ←ه  ت )س-اسم( ←و  م )س-ابن( ←و  ن مثال: )ب -  بهمزۀ الوصل                                                             

 ذو(                                ←)ذوی–دم( ←)دمو –أخ( ←)أخو –أب( ←)أبو -ید(←مثال: )یدی -        غیرالمعوّض عنه                                

 « (م» ←« و»و ابدال « ه»فم ) حذف ←فوه                                                                     

                                                           
 پایه و اساس 109
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  ترجمه برخی کلمات مشکل

 : 6درس

 )میوه بِه(« سَفَرْجَل»

 )اسب نر( « فَرَسٍ»

 قهرمان(-دلیر«)بَطَلٍ»

 )زیرک و باهوش(« یَقُظٍ»

 )محتاط(« حَذِرٍ»

 )جایگزین(« عِدْلٍ»

 )آدم بی خیر(« نِکْسٍ»

 )پراکنده و متفرق(« زِیمٍ»

 )حمار ماده(« إِبدٍ»

 یرین()ش« حُلْوٍ»

 )نوعی پرنده: شیرگنجشك(« صُرَدٍ»

 )گردن(« عُنُقٍ»

 )چوپان بی رحم(« حُطَمٍ»

 )اسم قبیله ای است(« دُئِل»

 )زینت و زیور(     «زِبرجٍ»

 )جلد کتاب( «قِمَطْرٍ:»

 )چنگال( «بُرْثُنٍ»

 )عظیم الجثه( «جُخْدَبٍ»

 )پیر زن( «جَحْمَرِشٍ»

 باطل() «خُزَعْبِلٍ»

ده ای معدنی، معرب )ما «زِنْجَفْرٍ»

 شنگرف(

 )اجتماع(« احرنجام»

 )نوعی کِرم( « عَضْرَفوط»

)شتر بزرگ جثه( «قبَعْثَری»
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 7درس 

 

 مثال اقسام سرفصل

صحیح 

 اآلخر

 کتب -قلم غیر ممدود

 زهراء -سماء -بنّاء -قَرَّاء -حمراء  110«الف ممدودۀ»آخر کلمه،  ممدود:

 معتل اآلخر

 مدعُوٌّ -علیٌّ -ظَبیٌ -دَلوٌ کن + و/ی{آخر کلمه، }سا شبه صحیح:

 رِضَا -سَلمَی -الفَتَی -عَصَا -مُوسَی « 111الف مقصوره الزمه»آخر کلمه، مقصور: 

 الشَجِی -القاضِی « یاء الزمه، ماقبل مکسور»آخر کلمه،  منقوص:

 مالحظه

شود  حذف می« الف مقصورۀ»در هنگام تلفظ اسم مقصور منوّن)تنوین دار( -1

 آید(. گرچه در نوشتار می)ا
 یذکرهم ... فتًیقالوا 

 یاء منقوص حذف  ←رفع و جردر حالت         منقوص منوّن در اسم-2

 شود. یاء اثبات می  ←  در حالت نصب                                        

 مررتُ بقاضٍ –جاءَ قاضٍ 

 رأیتُ قاضیاا

                                                           
 ه( مَوَ«: ماء»ممدودۀ حساب نمی شود، چون الف، زائدۀ نیست. )أصل کلمۀ « ماء»؛ لذا کلمه «+ همزۀ الف زائدۀالف ممدوده = » 110

 جزو ساختار کلمه باشد)همواره وجود داشته باشد و از بین نرود( و لزومی ندارد جزو ریشه باشد.  111

 شود: أبو ، أبی الف الزمه نیست، زیرا الف به واو و یاء نیز تبدیل می ←مثال: أبا محمد      

 «اسم»

به اعتبار حرف 
 آخر

 صحیح اآلخر
 غیر ممدود

 ممدود

 معتل اآلخر

 شبه صحیح

 مقصور

 منقوص
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 مثال توضیح سرفصل

 صفۀ

 مشتقات وصفی               اسم فاعل ←یشتمل علی معنًی وصفیٍّ،  شامل ما 

 اسم مفعول                                                                                  

 صیغۀ مبالغۀ                                                                                  

 صفۀ مشبهه                                                                                  

 اسم تفضیل                                                                                  

 عالم

 معلوم

 عالّمۀ

 قتیل

 أکثر

 موصوف

  أسماء جامد -2تقات غیروصفی مش-1ما لم یشتمل علی معنًی وصفیٍّ؛ شامل: 

 مشتقات غیر وصفی                     اسم مکان

 اسم زمان                                            

 اسم آلت                                            

 مقتَل

 مغرِب

 مِکنسۀ

 أسماء جامد              مصدری

 غیر مصدری                            

 عِلم

 قَلَم

 مالحظه

 شوند. برخی اسماء جامد به صفت ملحق می

 ملحقات صفت                             اسم منسوب 

 برخی أسماء جامد غیرمصدری                                               

 مصدری)غیر مصدر میمی( برخی أسماء                                               

 

 إیرانیّ

 112أسَدٌجاءنی رَجُلٌ 

 113عدلٌجاءنی رَجُلٌ 

                                                           
 می باشد.« ملحق به صفت»ذا به معنایی وصفی داللت می کند، ل« أسد»چون کلمه  ←در اینجا: أَسَد = شُجاع  112

 .می باشد« ملحق به صفت»به منزله صفت )عادل( بوده و « عدل»لذا  ←رجل عَدل = رجل عادل  113

 اسم

 صفه
مشتقات 

 وصفی

 اسم فاعل

 اسم مفعول

 صیغۀ مبالغۀ

 صفۀ مشبهۀ

 اسم تفضیل

 موصوف

مشتقات غیر 
 وصفی

 اسم مکان

 اسم زمان

 اسم آلت

 اسماء جامد
 مصدری

 غیرمصدری
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 8درس 
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 استاد حاجی جعفری - 2جزوه قواعد عربی 

 

28 

 9درس 
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 (10)درسمثنی 

  صالحاا للتجرید عنها بزیادۀٍ فی آخره علی اثنیناسمٌ دلّ  الف: تعریف:

 :لمانِقامرأتانِ، ، رجالنِ مثال. 

 یالمعنو  اللفظ فی فقینِمتّ»کنند، باید  مالحظه: دو مدلولی که بر یك مثنی داللت می  »

 باشند.

  باشد. مثنی نمی × انِنَسَحَ ←مثال: حسن و حسین 

 بمانند مثنی هستند. اعرابو  هیأتتعریف مثنی صادق نیست، امّا در  ب: ملحقات مثنی:

 

 ینِ(تَنِ، اثنتانِ، ثِناثنانِ، اثنتانِ، ثِنتَانِ)اثنتی .1

 ِمثال: جاء رجالنِ اثنانِ ، رأیتُ رجلینِ اثنین 

 ی، کِلتَی(کِال، کِلتا)کِلَ .2

  :جاءَ الرجالن کالهما، رأیتُ الرجلین کلیهمامثال 

 جاءَت المرأتان کلتاهما، رأیتُ المرأتین کلتیهما       

 باب تغلیب .3

  قمر  أبوان، شمس و ←حسنان، أب و أم  ←مثال: حسن و حسین← 

 مروتان ←قمران، صفا و مروۀ 

 اسم علم .4

 ِمثال: زیدانِ، زیدَینِ، محمّدانِ، محمّدَین 

  روش تثنیه ج:

 ینِ( -افزودن )انِ  ←صحیح اآلخر  در صحیح اآلخر و شبه  .1

 ِمثال: رجالنِ، رجلَین 

 گردد. می  محذوف بر« یاء» ←منقوص  .2

  ٍهادیانِ/الهادِیَینِال ←قاضیانِ/قاضِیَینِ ، الهادی  ←مثال: قاض 

 شود. می« یاء»قلب به « الف» ←مقصور  .3

:  محل بحث
 صرف

 فعل

 اسم
تصاریف 
 اساسیه

 10درس* مثنی

 14تا11 جمع

 15درس تصغیر

 16درس نسبت

 نقشه هوایی بحث مثنی

 تعریف( الف

 ملحقات مثنی( ب

 روش تثنیه( ج
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 المستشفَیَان ←مَلهَیَانِ، المستشفَی ←رَحَیَانِ، ملهای ←الفَتَیَانِ، رَحای ←مثال: الفَتَی 

  ،شود. می« واو»قلب به « الف»استثناء: در اسم سه حرفی واوی 

  قَفَوَانِ ←عَصَوَانِ، )قفو( قفا  ←مثال: )عصو( عصا 

 ممدود اسم .4

 

            وُضّاءانِ ←قَرّاءانِ ، وُضّاء ←قَرّاء = غیر منقلبهمثال 

 بناءانِ/بناوانِ،  ←کِسَاءانِ/کِسَاوانِ ، بناء ←کِسَاء = منقلبه                

 صحراوانِ ←حمراوانِ ، صحراء ←حمراء = للتأنیث                

 حِرباءانِ/حِرباوانِ ←باءانِ/عِلباوانِ ، حِرباءعِل ←عِلباء = لإللحاق                

 «ینِ« / »انِ»افزودن  ←معوّض       منه  اسم محذوف .5

 صِلَتانِ،  ←ابنانِ، صِلَۀ ←اسمانِ، ابن ←مثال: اسم

 سَنَتانِ ←سَنَۀ

 گردد. حرف محذوف بر می ←غیر معوّض                                      

 أبَوَان ←أخَوَان ، أب ←مثال: أخ 

 :گردد. حرف محذوف بر نمی« ید، دم، فم، غد »در کلمات  استثناء 

 ِمثال: یَدَانِ، دَمَانِ، فَمَانِ، غَدَان 

 :باشد. به جای این  إلیه مثنای دیگری قرار دهیم، مکروه می  اینکه اسم مثنی را مضافٌ نکته

 بیاوریم.« مضافٌ إلیه را مثنی»و « ی جمع مضاف را با صیغه»توانیم  کار می

 جمع+مثنی(«)هماـأیدی»   بهتر است بگوییم  مثنی+مثنی( مکروه است.  «)هما  یدا»           

 مثال 

جمع+مثنی(«)کماـقلوب»   بهتر است بگوییم  مثنی+مثنی( مکروه است.  «)کما قلبا»    
 همزه اسم ممدود

 أصلیّۀ
 بی تغییر غیر منقلبۀ

 دو وجهی منقلبۀ

 زائدۀ
 تبدیل به واو للتأنیث

 دو وجهی لإللحاق
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 جمع

 جمع لفظی
 جمع سالم

 مذکر سالم
 11درس *

 12درس
 مؤنث سالم

 14و13درس جمع مکسر

 14درس جمع معنوی

:  محل بحث
 صرف

 فعل

 اسم
تصاریف 
 اساسیه

 10درس مثنی

 14تا11 جمع

 15درس تصغیر

 16درس نسبت

جمع »نقشه هوایی بحث 
 «مذکر سالم

جمع مذکّر سالم از چه اسم هایی ( الف
 ساخته می شود؟

 ملحقات جمع مذکّر سالم( ب

 روش ساخت جمع مذکّر سالم( ج

 

 

 

 

 

 

 

 :شود. اخته میمفرد س "لفظ"از  "جمع"اقسام جمع               جمع لفظی:  مقدمه 

 رِجال ←عالِمون، رجل ←مثال: عالِم 

 شود. مفرد ساخته نمی "لفظ"از  "جمع"جمع معنوی:                                            

 نساء ←مثال: امرأۀ 

 

 

 

 جمع مذکّر سالم 

 شود؟ هایی ساخته می لف: جمع مذکّر سالم از چه اسما

 (بدون تاء عاقل مذکّراسم علم) .1

 ۀعلیّون ، طلح ←: علیّمثال← × 

 (بدون تاء عاقل مذکّرمشتق وصفی) .2

 ۀأفضلون ، علّام ←معلّمون ، أفضل ←مثال: معلّم← × 

 (جمع مذکر سالم بسته نمی1استثناء ،)...شود. (: علم مرکب)عبداهلل، تأبط شرا، سیبَوَیه و 

 را می افزاییم.« 114ذَوُو»ی  برای جمع بستن علم مرکب کلمه          

 ذَوُو سیبَوَیه ←ذَوُو عبداهلل ، سیبَوَیه ←: عبداهللمثال 

 (در بین مشتقات وصفی، از سه قسم جمع مذکّر سالم ساخته 2استثناء :)شود نمی: 

 ×أحمَرُون ←أحمر مثال: «     فعالء -أفعل »باب  .1

 ×سکرانون ←مثال: سکران «    فعلَی -فَعالن »باب  .2

  115ما یستوی فیه المذکر و المؤنث .3

  مفضالون ←، مفضال×قتیلون ←، قتیل×صبورون ←مثال: صبور×  

                                                           
 «ذو»جمعِ  114

 9نکته آخر درس  115
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ی جمع مذکّر  )که در دو صنف باال نیستند، امّا به شیوهب: ملحقات جمع مذکّر سالم

 اند.( سالم)ینَ/ونَ( جمع بسته شده

 اعداد عقود: عشرون، ثالثون، أربعون، ... ،تسعون)عشرین، ثالثین، أربعین، ... تسعین( .1

  :نَعْجَۀً وَ لِیَ نَعْجَۀٌ واحِدَۀٌ 116تِسْعُونَلَهُ تِسْعٌ وَ   هذا أَخیإِنَّ ﴿مثال﴾ 

 (23)ص/

تأنیث « تاء»حذف شده و به جای آن « الم الفعل»اسم سه حرفی که «: سَنَۀ»باب  .2

 آمده است.

 مثال: سَنَۀ)سَنَوَ(، عِضَۀ، عِزَۀ، ثُبَۀ، مِئَۀ، کُرَۀ، ظُبَۀ، فِئَۀ 

 عِضین/عِضون ←ون،  عِضَۀسِنین/سِن ←سَنَۀ       

 اسم علم)علم منقول(:  .3

 .)مثال: محمّدونَ ، عابدینَ )اینها اسم فرد باشد 

 119، ذَوُو118، عالَمون، أَرَضون، عِلّیّون، بنون، أولو117أسماء سماعی: أهلون .4

 أهلینَ، عالَمینَ، أَرَضین، عِلّیّین، بنینَ، أولِی، ذَوِی(«: ینَ»)در حالت جمع با 

                                                           
 99و تسعون =  تسعٌ 116

 أهلون ←أهل 117

 صاحب 118

 ذَوُو ←ذُو 119

      

 

 «/ینَونَ»افزودن  ←صحیح و شبه صحیحبدون نکته جدید           روش ساخت         ج:

 معلّمونَ/معلّمینَ ←مثال: معلّم 

 «یاء»حذف  ←منقوص                                                                 

 القاضون/القاضین، ←مثال: القاضی 

 قاضون/قاضین ←قاضٍ       

 «  الف»حذف  ←مقصور                                                               

 المصطَفَون ←مثال: المصطفَی 

  ←با نکته جدید            در اسم ممدود                                    

م ی اس باشد.)ر.ک: نمودار همزه می همان احکام مثنیدر اسم ممدود،   احکام جمع مذکّر سالم

 ممدود درس قبل(
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 نقشه هوایی بحث

چه اسم هایی را می توان جمع ( الف
 (مواضع)مؤنّث سالم بست؟

 ملحقات جمع مؤنّث سالم( ب

 روش ساخت( ج
 قاعده کلی

 دو تبصره

 جمع مؤنّث سالم(12درس( 

 

 

 

 

 

 توان جمع مؤنث سالم بست؟)مواضع( هایی را می الف: چه اسم

 . از أسماء مؤنث1

 فاطمات  ←مریمات ، فاطمۀ ←مثال: مریمعلم مؤنث                       

 شجرات ←شجرۀمثال:   مربوطۀ « تاء»اسم مختوم به عالمت تأنیث                            

 حبلَیَات ←مثال: حُبلی  120مقصورۀ« الف»                                                          

 صحراوات ←مثال: صحراء   121ممدوده« الف»                                                     

حامالت،                             ←أمّات/أمهات، حامل ←مثال: أمّاسم یا صفت مخصوص زنان               

      أخوات           ←أخت 

                                                           
 زائدۀ للتأنیث 120

 زائدۀ للتأنیث 121

 از أسماء غیر عاقل. 2

 دُرَیهِمات ←مثال: دُرَیهِممصغّر                  

 جبالٌ شامخاتٌ ←مثال: جبلٌ شامخٌصفت                   

 بنات آوی ←ذوات القِعدَۀ، ابن آوی ←: ذو القِعدَۀمثال     « ذو«/»ابن»به   مُصدَّر            

 إکرامات ←امتحانات ، إکرام ←مثال: امتحانمصدر غیر ثالثی مجرد                 . غیره3

 تلفونات ←مثال: تلفون   اسم غیر عربی)که جمع دیگری ندارد.(                         

 تلفیزیونات ←تلفزیون                                                                                    

 (1استثناء:)  برخی کلمات)با وجود اینکه تاء تأنیث دارند(، امّا جمع مؤنث سالم بسته

 شود. شوند. برای جمع بستن این کلمات از جمع مکسّر)یا جمع معنوی( استفاده می نمی

  :ۀ / نِسوانامرأۀ  معنوی    نساء / نسو -مثال 

 شاۀ   مکسّر     شاء  / شیاۀ -       

 أَمَۀ    مکسّر     إماء -       

 شَفَۀَ   مکسّر    شِفاۀ -       

 مِلّۀ    مکسّر    مِلَلٌ -       

 (از این سه قسم جمع مؤنث سالم ساخته نمی2استثناء:) همان استثناء دوم جمع مذکر  شود(

 سالم(

 ×حمراوات ←مثال: حمراء     «فعالء -أفعل »باب  .1

 ×سَکریات ←مثال: سَکرَی«     فَعلَی -فعالن »باب  .2
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،  ×قتیالت ←، قتیل ×صبورات ←مثال: صبورمایستوی فیه المذکّر و المؤنّث    .3

 ×مفضاالت ←مفضال

یك از اقسام باال نیستند، امّا در هیأت و  یعنی در هیچ ب: ملحقات جمع مؤنّث سالم:

 ( به مانند جمع مؤنّث سالم هستند.و در حالت نصب و جر مکسور  مرفوع حالت رفع،یعنی در إعراب)

 عات مثال: عَرَفات / أَذرِ         اسم علم .1

 برخی أسماء سماعٌا            )الف( أوالت .2

 )ب( حمّامات، اصطبالت، سُرادِقات، أَرَضات، أَهالت،                                         

 سِجِلّات شَماالت،ثَیِّبات،  سماوات)سماءات(،                                             

 در جمع مؤنث سالم نیز جاری است. "قواعد روش تثنیه"همان ج: روش ساخت: 

« ات»آخر کلمه )در صورت وجود( حذف و  "تاء تأنیث")با این تفاوت که در اینجا 

 شود. ( افزوده می

 فُضلَیات،  ←عِدات ، فُضلَی ←فاطمات ، عدۀ ←نبات ، فاطمۀزی ←: زَینبمثال 

122رجا     
123رَجَوَات ، هُدَی ←

 ←عَذراوات ، سماء ←هُدَیات،  عَذراء ←

 سماءات/سماوات

 (1تبصره:)  فُعلۀ-فِعلۀ-فَعلَۀ»جمع وزن های» 

 «فَعَالت». صحیح العین                2. موصوف  1شرط   «       فَعلَۀ»وزن  .1

                                                           
 اسم علم مؤنث 122
 اسم علم مؤنث 123

 غَزَوات ←ظَبَیات، غَزوۀ ←فَتَحات، ظَبیَۀ ←ل: فَتحَۀمثا 

 قِطعات ←. فِعالت 1. صحیح العین  سه وجهی   2. موصوف  1شرط   «  فِعلَۀ»وزن  .2

 قِطِعات ←. فِعاِلت 2                                                                             

 قِطَعات ←. فِعاَلت 3                                                                            

 :جُمالتمثال. فُعالت 1. صحیح العین  سه وجهی   2. موصوف  1شرط   «  فُعلَۀ». وزن 3

 :جُماُلتمثال. فُعاُلت 2                                                                                 

 :جُماَلتمثال. فُعاَلت 3                                                                                 

صحیح العین( موجود نباشد، وجوه فوق الذکر -اگر یکی از شروط مذکور)موصوف توجه: -

 آید.( به دست می« ات»کاربردی ندارد.)لذا جمع مؤنّث سالم با افزودن 

 َضَخمات)موصوف نیست، صفت است( ←خمَۀمثال:   ض 

 جَوزات)معتل العین است.( ←جَوزَۀ             

 حُلوات)موصوف نیست، صفت است.( ←حُلوَۀ             

 (2تبصره:) فتاۀ( باید حالت  -واضح است که برای جمع بستن کلمات مقصوری چون )زکاۀ

توجه « حیاۀ»ی  خت جمع کلمهکلمه قبل از اعالل را در نظر بگیریم.)بطور خاص به سا

 مثال:         کنید.(

 زَکَوَات)جمع مؤنّث سالم( ←زَکَوَۀ)حالت اولیه( ←زکاۀ -       

 فَتَیَات)جمع مؤنّث سالم( ←فَتَیَۀ)حالت اولیه( ←فتاۀ -        

 صَلَوَات)جمع مؤنّث سالم( ←صَلَوَۀ)حالت اولیه( ←صَلوۀ -       

حَیَوات )توضیح: در  ←حَیَیَات)جمع مؤنّث سالم( ←حالت اولیه(حَیَیَۀ) ←حیاۀ -       

 تبدیل می شود.(« حَیَوَات»مکروه است، لذا به  "یاء"اجتماع  سه حرف « حَیَیَات»
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 «والحمد اهلل رب العالمین»

 «محّمد و آل محّمد سّیدان و نبّینا  و صّلی اهلل علی»


