
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 : معانی پرکاربرد ابواب مشهور ثالثی مزید1جدول 

 (9استفعال ) (7تفعّل ) (3تفاعل ) (4افتعال ) (3مفاعله ) (2و1تفعیل ) (1فعال )إ معنای باب *
( و  7انفعال )

 افعالل

 باعَدَ بَعُدَ فَرَّحَ  فَرِحَ  کردروانه:ذهَبَأرفت:ذَهَبَ )متعدی کردن ثالثی مجرد( تعدیه 1

  
 تکثیر در 2   

  فعل
 :طَوَّفَ

 زیاد طواف کرد

 :ناعَمَهُ اهللُ
 نعمتش را زیاد کرد

  فاعل
 :مَوَّتَ االبِلُ

 شترهای زیادی مردند
 

  مفعول
 :﴾األبوابَ تِغَلَّقَ﴿

 درهای زیادی را بست
 

 ضارَبَ زیدٌ و بَکرٌ تَ ختَصَمَ زیدٌ و بَکرٌاِ ضارَبَ زیدٌ بَکراً  مشارکت 3

  (قَرَّ)ستَقَرَّ اِ (بَسَمَ) تَبَسَّمَ (عَال) تعالَی اهللُ (کَسَبَ) کتَسَبَاِ (جَهَدَ) دَهَاج (کوتاهی کرد:فَرَطَفَرَّطَ) (معامله را بهم زد: قالَ) قالَأ (مبالغهو  تأکید)با  معنای ثالثی مجرد 4

 صیرورت 5
 دارای مبدأ فعل شدنِ فاعل

 :ثرَیأ

 دارای ثروت شد

 :عَجَّزَتِ المَرأةُ
 شد )پیر( زن عجوزه

  
 :هُتَأیَّمَتِ المَرأ

 همسر( شد)بی اَیِّمزن، 

 :ستَحجَرَ الطینُاِ
 شد (سنگحَجَر)گِل، 

 :اللّیلُ سوَدَّاِ
 تاریک شدشب 

     (ه)عافیعافاهُ اهللُ  : او را دارای مرکب کردرکَبَهُأ فعل کردنِ مفعول دارای مبدأ

6 
مبدأ  سلب

 فعل از

 فاعل
 :فلَسَأ

 س)پول( خود را از دست دادفَلْ
 

      

 )جلد( جَلَّدَ الشّاةَ (ه)عُجمَ عجَمَ الکتابَأ مفعول

7 

 مطاوعه

 اثرپذیری/ 
)عکس معنای 

 تعدیه(

 قَسَمَهُ فَانقَسَمَ    جَمَعَ النّاسَ فَاجتَمَعوا  واژگون شد: کّبَّ أکَبَّهُ فَ مطاوعه ثالثی مجرد

 غلَقَهُ فَانغَلَقَأ راحَهُ فَاستَراحَ أ   بعَدَهُ فَابتَعَدَأ   فعالإمطاوعه باب 

   دَّبَ أهُ فَتَدَّبتُأ  قَرَّبَهُ فَاقتَرَبَ    مطاوعه باب تفعیل

    باعَدَهُ فَتَباعَدَ    مطاوعه باب مفاعله

 )وَقود( ستَوقَدَاِ )وِساد( تَوَسَّدَهُ  : حَطَب تهیه کردحتَطَبَاِ  )تهیه کردن مبدأ فعل( اتخاذ 8

 

 )غفران( هُستَغفَرَاِ (ه)عجل تَعَجَّلَ الشّیءَ  (کوشش)کَدّ:  کتَدَّهُاِ  )خواستن مبدأ فعل( طلب 9

 تکلّف 11
  )کَفالَه( تَکَفَّلَ )بُکاء( تَباکَی  به زحمت کاری کردن

 )کبر( ستَکبَرَاِ (ه)شَجاعَ تَشَجَّعَ   به زحمت صفتی نشان دادن

 ستَعظَمَهُ اِ  : او را با عظمت یافتعظَمَهُأ مفعول را دارای صفتی یافتن 11

  



 

: معانی کم کاربرد ابواب مشهور ثالثی مزید2جدول   

 افعیالل افعالل تفاعل تفعّل تفعیل افعال معنای باب *

 داخل شدنِ فاعل 12
 صبَحَ: داخل صبح شدأ در زمان

 

 

  
 

 صحَرَ: داخل صحرا شدأ در مکان

 حصَدَ:وقت حَصاد)درو( رسیدأ ه فعل برای فاعلرسیدن وقتِ مادّ  13

 ضدّ معنای ثالثی مجرد 14
 فَرَطَ: کوتاهی کرد

 روی کردفرَطَ: زیادهأ 

 :در معرض فروش گذاشتباعَأ )در معرض قرار دادن( تعریض 15

16 
 شَرَّقَ: سوی شرق رفت  مکانی رفتنبه سوی 

 بَصَّرَ: به بصره رسید  رسیدن مکانیبه 

 او را کافر شمرد کَفَّرَهُ:  نسبت دادن مبدأ فعل به مفعول 17

 صَوَّرَهُ: برایش صورت ایجاد کرد  ابدع و ایجاد 18

19 
 تجنّب

 )دوری کردن فاعل از مبدأ فعل(
 

 ثـَّمَ:أتَ

 )گناه( دوری کرد از إثم

 تَظَلَّمَ: از ظلم شکایت کرد  شکایت 21

 فهمید اندک اندکتَفَهَّم:   تدریج 21

 حمَرَّ: بسیار سرخ شداِ    مبالغهتأکید و  22

 حمارَّ: تدریجاً بسیار سرخ شداِ     تدریج و مبالغه 23

 خود را مریض نشان داد تَمارَضَ:  هبّ تظاهر و تش 24
 

 سقوط کردپی در پی  :طَقَاتَس  تکرار 25

 مشخص شده است. زمینه خاکستریاست. همان معنا در داخل جدول هم با « تعدیه»یعنی معنای غالبی باب افعال، « (1) افعال»مثالً:  عددی که در مقابل هر باب آمده، بیانگر معنای غالبی همان باب است.  :1نکته

 (.158 صپاورقی ) آمده است کتاببه بعد  891ل آن در صفحه بحث مفصّ چیزی است که فعل نهایتاً از آن گرفته شده است که در برخی موارد مصدر است، و گاه اسم جامد غیر مصدر و گاه غیر اینها.« مبدأ فعل»یا « ه فعلمادّ »منظور از  :2نکته 

اما در دو باب دیگر هر دو مرفوع و معطوفند یا یک اسم صاحب  ."ضاربَ زیدٌ بکراً"؛ مانند در باب مفاعله یکی از طرفین، فاعل و مرفوع است و دیگری مفعول به و منصوب تفاوت معنای مشارکت در سه باب مفاعله، افتعال و تفاعل: :3نکته 

 ."تَضارَبَ القَومُ" و "مَ الرَّجُالنِاختَصَ"، "زیدٌ و بکرٌتَضارَبَ  "مانند  ؛گیردافراد، فاعل قرار می

یا « صارَ»غالباً از  ،صیرورت»نامه در معنای حجراً.) لغت صار: استحجر الطینُ: الوسیط دیده نشد، لذا در همان معنای صیرورت آمد.« صیرورت»و « لتحوّ»آورده، حال آنکه فرقی میان « تحوّل»را در معنای « استحجرَ الطینُ »صرف ساده  :4نکته 

 )شرح صرف ساده( هم تصریح کرده که تحوّل در اینجا همان صیرورت است.تصاریف کند(.استفاده می« جَعَلَ»

 به کار می روند. عیب های ظاهریو  رنگ ها، غالباً در مورد دو باب افعالل و افعیالل :5نکته 

 


