


 
 

م ن ا م ا ا  

 

 

 



 

 

 



 
 علم صرف

 
 
 
 

 سید حمید جزایری

 فرامرز علیزاده

 
 

 

 

 



 

 

 



نگویید که لغت عربی از ما نیست؛ لغت عربی از ماست؛ 
 لغت عربی لغت اسالم است؛اسالم از همه است.

 . ٢٢٧ص ١١،صحیفه نور،جینی امام خمینی 

:   قد

ای عظام هستند، در طول حیات خود داران رسالت انبیهای علمی شیعی که به حق میراثحوزه
و پاسداران حریم و کیان شریعت حقه اسالمی  بیتلبیتهمواره نگاهبان تراث جاوید معارف اهل

اند. بدیهی است که استمرار این رسالت عظیم الهی به صورت کارآمد و متناسب با مقتضیات بوده
ها و متوازن و برنامه درسی حوزهریزی صحیح و تحول در نظام آموزشی دنیای امروز مستلزم برنامه

های جدید و نیز توجه به گسترش علوم دیني ساختن اهداف عالیه این نهاد مقدس، با نیازها و چالش
 هاي آنهاست. و تنوع رشته

ترین ابزار انتقال علوم و معارف و تجارب پیشینیان، فضای تدریس و رابطه استاد از طرفی اصلی
ن کتاب درسی به عنوان محور ارتباط بین استاد و شاگرد، از جایگاه و شاگرد است و در این میا

ترین محورهای تحول نظام های علمیه یکی از مهمای برخوردار است؛ چندان که در حوزهویژه
های درسی جدید در حوزه علوم تغییر متون آموزشی و تولید کتاب آموزشی و بارزترین نمود آن،
 ظهور است. اسالمی بر اساس نیازهای نو

سنگ و ذخایر ارزشمند مندی از تراث گرانها و لزوم بهرهمنزلت و جایگاه متون درسی در حوزه
کند که در بازسازی، اصالح و تدوین متون درسی، اهتمام، متون قویم علمای گذشته ایجاب می

ها ظارات، شیوهها، نیازها، انتدقت و تأمل شایسته مبذول گردد. همچنین دگرگونی و تحول در گرایش
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ریزی درسی را در حوزه و الگوهای تعلیم و تربیت، مسولیت متولیان امر آموزش و پژوهش و برنامه
 سازد تا به صورت مستمر به ارزیابی و ارتقای متون آموزشی همت گمارند. افزون می

ای مدفتر تدوین متون درسی با عنایت به نکات فوق، تولید محتوای درسی، کمک درسی و راهن
تدریس در حوزه علوم اسالمی، و همچنین بازبینی و اصالح متون درسی تدوین شده بر اساس 

العین خویش قرار داده است و از بدو ترین رسالت، نصبهای انجام شده را به عنوان مهمارزیابی
 ظهایی را برای اصالح و به روز رسانی و متوازن ساختن متون آموزشی به لحاتأسیس تاکنون گام

استانداردها و متناسب با مقتضیات آموزشی طالب برداشته است. بدیهی است که رسیدن به آرمان 
های مختلف (مشاوران، ها و نیروهای انسانی موجود در قالبگیری از همه ظرفیتفوق با بهره

ده، و م شهای انجاهای علمی و  منتقدان)، نظارت و ارزیابی مستمر و دریافت بازخورد از برنامهگروه
 پذیر خواهد بود.سازی در جهت ایجاد تلقی صحیح از فرایند تدوین متون آموزشی امکانفرهنگ

متناسب با مرحله شناخت تدوین شده است. و این دفتر برخود الزم می » علم صرف«کتاب حاضر 
ر سید تهای ارزشمند مولفان اثر استاد گرامی جناب حجة االسالم و المسلمین دکداند تا از تالش

حمید جزایری و جناب حجة االسالم فرامرز علیزاده که سالیان متمادی است مشغول تحقیق و 
باشند، گروه ادبیات عربی، ارزیابان و تمام عزیزانی که تدریس در علوم ادبی به ویژه علم صرف می

 اید. انی نمدر امر آماده سازی و چاپ کتاب علم صرف با این دفتر همکاری نموده اند صمیمانه قدرد
تر نموده و های علمیه را روشنها مسیر رشد و بالندگی طالب و حوزهامید است این قبیل تالش
 قرار گیرد. المر االمر مورد رضایت حضرت صاحب

 دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه

 

 

 



تار    
وره از آن و ادعیه مأث و روایات معصومین ر اکرممعجزه ابدی پیامبر اکرم -قرآن کریم    

برداری های ارزشمند و بهرهو آشنایی دقیق با این گنجینه. ذوات مقدس به زبان عربی است
ه علمی ک. باشدمناسب از آنها عالوه بر طهارت نفس، منوط به علومی از جمله علم صرف می

 . تکوین و رشدش مرهون بزرگانی از عالمان شیعی است
 »صرف، نحو و بالغت«فراگیری ادبیات عربی و به طور خاصهای علمیه از دیر باز در حوزه      

لزوم  ولی با توجه به. مورد اهتمام ویژه بوده و آثار متعدد ارزشمندی به رشته تحریر درآمده است
می و با های علرشد و پس از بازنگری در نظام آموزشی و تدوین سرفصلها در کمیتهحرکت روبه

وع مباحث و قبل از شر . تدوین کتابی جدید روشن گردید حضور اساتید و صاحب نظران، ضرورت
 . نمایدعلمی کتاب؛ توجه اساتید معّزز را به نکات ذیل جلب می

 پژوهان قبلو الزم است دانش. باشدمی شناخت یک دوره کامل صرف در مرحله ٣و٢صرف. ١
 . را با موفقیت بگذرانند» مرحله آشنایی«١از ورود به آن حتمًا صرف

مطرح  ٢حث مقدماتی و از بخش فعل مبحث ثالثی مجرد(سالم و غیر سالم)در صرف. مبا٢
 گردد.بیان می ٣شده و مبحث ثالثی مزید و رباعی از فعل و بخش اسم در صرف

دروس کتاب، مجموعه منسجم و هدفمندی است که باید در مقام تدریس و امتحان، تمام . ٣
 . اجزاء آن مورد توجه باشد

  .از درس، احیانًا ارتباط با درس قبل بیان شده است هدف آموزشیقسمت  ضمن بیان در آغاز هر . ٤
ا به ر  ساختار منطقی علم صرفشود، اساتید گرامی در تدریس، با بیان شیوای خود درخواست می

  .پژوهان بیان نموده و ارتباط هر درس با درس قبل و بعد را به خوبی برای فراگیر تبیین نماینددانش
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؛ با تیترهای داخلی تقطیع شده و مواردی از آن به صورت رنگی آمده است متن اصلی درس. ٥
 . پژوه قرار گیردتا مورد توجه بیشتر دانش

ها خود پاورقی. در هنگام تدریس عنایت کافی به آن بشود. ؛ جزئی از درس استهاپاورقی. ٦
 . متضمن چند مطلب است

توجه دادن طالب به معنای واژگان و توانا نمودن آنها بر  ؛ یکی از موارد ضروریلغت نامه )الف
به  ٣ترجمه لغات جدید به زبان فارسی و در صرف ٢که در صرف. استفاده از معاجم لغوی است

 . زبان عربی در پاورقی بیان شده است
 پژوه با سایر کتب و منابع صرفی و نیز توانمندیبرای حفظ ارتباط با تراث، آشنایی دانش)ب
ده کهن و جدید به تناسب انتخاب ش متونب بر استفاده از متون عربی ،قطعاتی از برخی طال

است؛ که در عمده موارد اصل مطلب در متن آمده است و در مواردی برخی نکات الحاقی در 
 . شودبر قرائت و ترجمه آن در کالس تاکید می. آنها مورد توجه بوده است

ذکر شده  در پاورقی نکات توضیحی یا تکمیلیاصلی برخی در مواردی برای حفظ نظم متن  )ج
اصلی  تر شدن متنبرای روان این نکات دارای اهمیت بوده و انتقال آنها به پاورقی عمدتاً . است

 . بوده است
ا هدایت رود بآمده است که انتظار می» هم اندیشی«در پایان هر درس، پرسشی تحقیقی به نام. ٧

ه تواند موجب پرورش روحیاین مطلب می. پژوهان، پاسخ داده شوددانشاساتید محترم و تحقیق 
های ارزشمند امری که از سنت. تحقیق و پژوهش و آشنایی بیشتر طالب با منابع اصیل و معتبر شود

و در مواردی این قسمت دارای نکات ظریف . های علمیه بوده استدیرین و ویژگیهای مثبت حوزه
 . به صورت مستقیم در متن درس نبوده استو دقیقی است که چه بسا 

ی ارزشیاب. ذکر شده است» پرسش و تمرین«در انتهای هر درس، سؤاالتی تحث عنوان . ٨
 طالب موظفند خارج از کالس پاسخ. مستمر یکی از فعالیتهای ضروری در فرایند آموزش است

ای بر حل و شایستهکلیه این سؤاالت را به دست آورند و طبیعی است اساتید محترم به نح
 . صحیح این تمارین نظارت خواهند فرمود
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ای و ادبیات ابزار و روزنه. باشدمی آشنایی با زبان دینهدف اصلی آموزش صرف و نحو، . ٩
جای کتاب و به ویژه در تمارین تالش شده است است برای فهم قرآن و روایات؛ از اینرو در جای

شایسته است اساتید محترم . ذکر گردد ن و کالم معصومینهایی از آیات مبارکه قرآتا نمونه
ضمن تطبیق مطالب ادبی بر آن ، به تناسب برخی نکات تربیتی این عبارات نورانی را به 

 . فراگیران انتقال دهند
 سطر ٣٥ به طور متوسط در هر جلسه درسی یک ساعته برای طالب کمتر از دیپلم حدود. ١٠

 .باشدکامل از متن قابل تدریس میسطر  ٥٠ دیپلم به باال حدودکامل از متن و برای طالب 
مولفان این اثر، به لطف الهی توفیق سالها تحقیق و تدریس در زمینه علوم اسالمی و به  .١١

وزشی ضمن توجه کامل به کتب آمدر تدوین این اثر و . اندویژه ادبیات عربی و علم صرف را داشته
تا در حد توان از نکات  اندتالش نمودهخی مراکز علمی دیگر،های علمیه و بر صرف در حوزه

 مثبت سایر کتابهای آموزشی صرف استفاده نمایند.
این اثر در مراحل مختلف مورد نقد و ارزیابی دقیق جمعی از صاحب نظران و اساتید محترم . ١٢

 طبیعی محصولولی به طور  -دانندکه مولفان خود را وامدار آنها می -علم صرف قرار گرفته
و در جهت ارتقاء سطح کتاب مشتاقانه از نظرات . باشدبشری خالی از نقص و کاستی نمی

پژوهان گرامی استقبال اصالحی و تکمیلی اساتید معّزز، صاحب نظران ارجمند و دانش
 . ارسال فرمایید ri. tmd. wwwخواهشمند است نظرات خویش را از طریق . نماییممی
قرار گیرد و در رشد   عصردر پایان امیدوار هستیم این اثر مورد رضایت حضرت ولی عصر     

 . پژوهان عزیز مفید باشدعلمی و اخالقی دانش
 سید حمید جزایری

 فرامرز علیزاده    
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 رف 
پیش تر سّنت مولفان بر این بود که قبل از ورود به مباحث یک علم، هشت مطلب را به عنوان 

ذکر کنند که دانستن آنها موجب زیادت و بینش دانش پژوه در فراگیری علم » رئوس ثمانیه«
 ، مولف، غرض، منفعت، مرتبه،وجه تسمیهرئوس هشت گانه، عبارت است از: . شده است می

 مواردی از رئوسضمن پرداختن به  درس نیا. های تعلیم علمو روش »ابواب«قسمت جنس، 
  .نیز پرداخته است –موضوع علم صرف است  که -به تعریف و اقسام کلمه  ،ثمانیه

 ١صرف علم فیتعر

 . ابندیمی ٢»رییتغ« گریبه صورت د یاز کلمات از صورت یار یبس یزبان عرب در
 ؛ستا برای سهولت در تلفّظ فقط  یو گاه جدید یمعاندست آوردن هبگاهی  ،هدف از این تغییر

به  دست آوردن معانی مختلف،برای به در آیات مبارکه ذیل» بضرْ « مادهمثال  برای 
 های زیر به کار رفته است:صورت

 MÇ٣      É  ÈLخداوند مثالی زد: «٤« . 

                                                             
 . صرف در لغت به معنای برگرداندن شیء از حالتی به حالت دیگر یا از مکانی به مکان دیگر است. ١
 . این تغییر به واسطه تغییر حروف یا حرکات می باشد. ٢
الَة َضَرَب یَ  او را ـ با شمشیر یا چوب و امثال اینها ـ زد؛ :َضَرَب َیْضِرُب َضْربًا ُه  . ٣ واند، نماز خ :ْضِرُب َضْربًا الصَّ

ْرَھَم نماز را بر پای داشت؛  َضَرَب َیْضِرُب َضْربًا درهم (سکه) را زد، سکه را ضرب زد؛ : َضَرَب َیْضِرُب َضْربًا الدِّ

 االجل تعیین کرد.مهلت معین کرد، ضرب: األَجَل 
 .  ٢٤إبراهیم:  . ٤
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 M  $  #Lه شدمثالی زد: «١« . 

M   Ï  Î  ÍLزندهایی میخداوند مثال: « ٢« . 

 M8  7       6Lعصایت را به دریا بزن: « ٣« . 
تغییرات «از نوع  »تخفیف همزه«و » ابدال«و » ادغام«و » اعالل«مواردی مانند: لیو 

. کننداند و هیچ نوع تغییر معنایی ایجاد نمیکلمه» سهولت در تلفظ«ها اند که هدف آن»لفظی
 و همزه و همچنین وجود )حروف عّله(یاء و الف  ،سه حرف واو ،توضیح آنکه از بین حروف الفبا

و یا  »کاستن«جهت . کنندبرای کلمه ایجاد ثقالت می ،در کنار یکدیگر دو حرف مثل هم
ی که بررسی آن ها حجم قابل توجه شودمیبر کلمه عارض » تغییراتی« ،این ثقالت» زدودن«

 . را به خود اختصاص داده استاز علم صرف 
به  وآن تغییرات مختلف  ساختمان کلمات و هاآن لهیاست که به وس یقواعد  ٤علم صرف 

 . شودیم شناخته کلمه یاعرابریغ یهاحالت عبارت دیگر

 صرف علم هدیفا

 مهم دارد: دهیفا دوعلم صرف  یر یفراگ
   ؛کلمه  یلفظ راتییبا ساختار و تغ ییآشنا. ١
 . مورد نظر یمعنا یمناسب برا کلمهکلمه و انتخاب  یبردن به معنا یپ. ٢

                                                             
 .٧٣حج:  . ١
 .١٧رعد:  . ٢
 .٦٣شعراء: .  ٣
.الصرف علم یبحث فیه عن قواعد أبنیة الکلمة العربیة و أحوالها و أحکامها غیر اإلعرابیة. ر.ک: عبدالهادی الفضلی،  ٤

 .١١مختصر الصرف، ص
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 . میشویمآشنا  »یساز کلمه« و »یشناسکلمه«با علم صرف  یر یبا فراگ گریعبارت د به 
ر تاثیر فراوانی د ). . . مانند: تشخیص حروف اصلی، باب، مجرد و مزید و (قواعد علم صرف

که نمونه هایی از آن در . ویژه قرآن و روایات داردفهم صحیح معنای کلمات متون عربی به 
 . گردددرسهای بعدی به تناسب مطرح می

 علم صرف موضوع

از مطالب است که حول محوری اساسی گرد آمده و نام یک دانش را  ایمجموعه،یهر علم 
های علم، پیرامون آن صورت به خود اختصاص داده  است؛ به چنین محوری که تمامی بحث

مربوط  راتییاز جهت ساختمان و تغ» کلمه« ،صرفعلم  ضوعموو گویند یرد، موضوع میگمی
 . است به آن

 کلمه فیتعر

 . ِمن ، ٣َذَهَب  ، َرُجل مثل:؛ داللت کند ییاست که بر معنا ٢مفردی  ١لفظ کلمه
 

                                                             
 صدایی که از دهان خارجو گویند؛مثل صدای انسان و پرنده. می» صوت«در لغت عربی به هر صدایی . ١

 شود.نامیده می» لفظ«باشد  شود و بر یکی از مخارج حروف تکیه داشته
لفظ بر دو قسم است: الف) ُمستعمل: و آن لفظی است که دارای معنا باشد که به این نوع از لفظ، کلمه  

َتَل مقلوب ( َلَتَق شود؛ ب) ُمهمل: و آن لفظی است که دارای معنا نباشد؛ مانند: گفته می
َ
 ).ق

». رجل:«ند ند، ماننبا هم بر معنایی داللت ک اجزاءام . یعنی جزء لفظ بر جزء معنا داللت نکند، بلکه تم٢
 باشد.حرف تعریف است، مرکب از دو کلمه می» ال«که دارای » الرجل«مانند لفظی بنابراین 

ھاباً  . ٣
َ
َھُب ذ

ْ
َھَب َیذ

َ
 : رفت.ذ
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 کلمه اقسام

 . حرف ،فعل  ،اسمبر سه قسم است:  کلمه
 یهااناز زم یکیهمراه با  ،اکند و آن معن داللتی لمستق یاست که بر معنا یاکلمه :١اسم
 . تیْ بَ  ، هاللّ  ، َحْمدمانند: ؛ نباشد )ندهیحال و آ ،گذشته(گانه سه
 یهاناز زما یکیهمراه با  ،اداللت کند و آن معن یمستقل یاست که بر معنا یاکلمه :٢فعل
 . ِاْضِرْب  ، ْضِرُب یَ  ، َضَرَب : مانند؛ گانه باشدسه

 تذکر
 حالت و هم بر زمان آن ایاست که هم بر کار  یافعل کلمه ،شودیچه گذشت روشن مآن از    

داللت  یحالت ایبر وقوع کار  تنها یالذا اگر کلمهیعنی زمان جزئی از معنای فعل است  داللت کند؛
ْمِس   :مانند؛ زمان داشته باشد ایتنها معن ایو   ُحْسنو   ُخروج :مانند؛ کند

َ
 . تاسم اس  داً َغ و   أ

 ۀه به کلمکیعنی تا وقتی ؛کندیداللت م یمستقل ریغ یاست که بر معنا یاکلمه: ٣حرف
 ۀیآ در  »ِمْن «مثل  ؛شودتصور کامل و تاّمی از آن در ذهن حاصل نمی ،ضمیمه نشوددیگری 

  :فهیشر 

M . . .Z  Y      X    W  V  U  T  S    R[        . . .L٤ 

                                                             
 است .ر.ک لسان العرب» عالمت «. اسم در لغت به معنای  ١
 M  (   '  &  %L  است و در  آیه کریمه»انجام دادن و کردن  عمل«. فعل در لغت به معنای  ٢

 ، به این معنا به کار رفته است.٧٣انبیاء 
ا شود ، در مقابل حروف الفبنامیده میحروف معانی اند، و ... که از اقسام کلمه» الی« و » من «. حروفی مانند  ٣

 اند.نامیده شدهحروف مبانی اند و که اجزاء تشکیل دهنده  کلمه
 .١١جمعه: .٤ 
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 ساختار علم صرف
از  ،کندتغییر نمی» حرف« چونکند و یکلمه بحث م راتییتغ ۀدربار جا که علم صرف آن از  
 یبعض یو معنو  یدر علم صرف از اثر لفظ یگاههر چند  ١؛مباحث علم صرف خارج است ۀر یدا

 جزء مباحث ،ندا خارج» کلمه وددر خ رییتغ«موارد از عنوان  نیچون ا اما ؛دشویاز حروف بحث م
نوان ع اسمو  فعلبنابر این مباحث اصلی در دو بخش . رندیگیلم صرف قرار نمع یاصل
 مشترک میان اسم و فعل است که درو وزن  ءمانند بنا مقدماتیضمنًا برخی مباحث . گرددمی

 خاتمهتحت عنوان و برخی مباحث در پایان علم صرف . گرددقسمت مقدماتی مطرح می
گاهی از مباحث مطرح در بخش اسم و مباحثی که دانستن آ. شودمطرح می نها مبتنی بر آ

  .باشدهای مطرح در اسم و فعل میهکه  جمع بندی آموختاست فعل  است و یا مباحثی 

 علم صرفمبتکر

قًا معلوم برخی معتقدند که دقی. باشدمیاختالف نظر  ،در این که مبتکر این علم چه کسی است
» هّراء کوفی«معروف به » معاذ بن مسلم بن أبی ساره« نیست ولی بسیاری بر این عقیده اند که

ّما هنگامی ا ،سیوطی می نویسد: او از برجستگان نحو بود. این علم است مبتکر)ق .  هـ ١٨٧م (
و او  .ادبای معاصر وی از او نپذیرفتند و به ابتکار او توجهی ننمودند ،که تصریف را وضع نمود
 . ٢در این علم کتابی نوشت

 . بوده است و شاگرد حضرت امام صادق یعیان و ارادتمندان مکتب اهل بیت او از ش

                                                             
ی المعربة) واألفعال المتصّرفة و أما الحروُف و ِشْبُهَها َفال  ١

َ
. َو ال یتعّلُق التصریُف إّال باألسماِء المتمّکنِة (أ

َق ِلِعْلِم التصریِف ِبها. غالئینی؛جامع الدروس العربیه؛ ج   . ٢١٢،ص  ١َتَعلُّ
رف بری     و ما سواهما بتصریف حری        ابن مالک نیز می نویسد:حرٌف و شبهه من الصَّ

  ٢٩٠ص٢ن و النحاة، جی. بغیة الوعاة فی طبقات اللغوی٢
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ز شیعه و ا ،وی را از نحویان معروف ،ضمن شرح حال او ،ابن خلکان در کتاب وفیات األعیان
 . بر می شمرد نزدیکان کمیت بن زید اسدی شاعر اهل البیت

آنها را توثیق نموده و » خاندان معاذ« مرحوم بحر العلوم در رجال خودش در ترجمه آل ابی ساره
 . سپس گفته است: و هم أهل بیت الفضل و األدب ِمن أَجّل بیوت الشیعة بالکوفه

» تصریفال«نخستین کسی است که در علم صرف کتابی مستقل به نام » ١مازنی«پس از معاذ 
 ٢ّنین جتوسط ابوالفتح عثمان ب» المنصف«نوشت، که بر آن شرح های مختلفی از جمله 

لیف نمود و أابن جنی کتاب های التصریف الملوکی و سّر الصناعة را نیز ت. نگاشته شده است
اما به هر حال تا مدتها دانش تصریف آمیخته با . الگوی بسیاری از آثار بعد از خود بوده است

 »ملج«،  )ق. هـ  ١٨١م (سیبویه »الکتاب«علم نحو بوده است و کتابهای نحوی متعددی مانند 
هـ  ٦٧٢م (ابن مالک »ةالفی« )ق. هـ  ٦٢٦م (ابن األنباری »ةأسرار العربی«، )ق. هـ  ٣٣٧م (زجاجی 

در کتاب مفتاح  )ق. هـ  ٦٢٦م (سکاکیتا آنکه . در بر دارنده مباحث تصریف نیز بوده است )ق. 
ه در ک العلوم صرف و نحو را مباین هم شمرده و برای هر یک کتابی جداگانه تحریر می کند،

ر علم از دیگر آثار و منابع کهن مهم د. تفکیک این دو علم از یکدیگر نقش اساسی داشته است
 )ق. هـ  ٥١٨م (لیف احمد بن محمد المیدانیأت »نزهة الطرف فی علم الصرف«توان به صرف می

؛  )ق. هـ  ٦٦٩م(ابن عصفور »الممتع الکبیر فی التصریف«؛ ٣) ق. هـ  ٦٤٦م (ابن حاجب »شافیه«
 . اشاره نمود ؛)ق. هـ  ٦٨٦م (شیخ رضی »ةشرح شافی«
 

                                                             
در صرف نوشته و از این » األفعال«هـ . ق) کتابی به نام  ١٩٧(م » علی بن حمزه کسائی«. برخی گفته اند:١

  رو مقدم بر مازنی است.
 از بزرگان شیعه اند.  هـ . ق) هر دو ٢٤٨هـ . ق) و مازنی (م  ٣٧٠.ابن جّنی (م ٢
  نیز نگاشته است.» کافیه«.  او کتابی در نحو به نام ٣
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 نسبت علم صرف با سایر علوم ادبی

ه علومی ک. اشتقاق و نحو ارتباط نزدیکی دارد ،از جمله علم لغت ١علم صرف با برخی علوم ادبی
 . تاس ت آنها ضروریوالبته از زاویه و جهت خاصی پرداخته اند که توجه به تفا» کلمه«هر کدام به 

لم لغت در ع. شودمی؛ دانشی است که به وسیله آن، احوال کلمات مفرد از نظر معنا شناسایی لغت
» العین«. شودنیز بحث می. . . تعیین الزم و متعدی، ریشه کلمه و حرکت عین الفعل ماضی و مضارع و 

ـ  ١٧٥م (تالیف دانشور شیعی خلیل بن احمد فراهیدی  . ن استنخستین کتاب در این ف )ق. ه
؛ دانشی است که در آن از کیفیت استخراج ماده ای از ماده دیگر به اعتبار اصل کلمه اشتقاق

و موضوع آن کلمات مفرد از نظر استخراج هستند و این که کدام  شودمینه هیأت آن بحث 
. شودمیبحث  ،ت در علم صرفئخارج شدن به اعتبار هی ازولی  ،اصل و کدام فرع می باشند

از  )ق. هـ  ٣٢١م (ابن درید االزدی »االشتقاق«و  )ق. هـ  ٢٨٥م (مبرد »االشتقاق« هایکتاب
 . ندستهجمله کتب تالیف شده در این فن 

و به  .اعراب و بنای کلمه و نقش اعرابی کلمه در جمله را بررسی می نماید که؛ دانشی است نحو
ایجاد  ش کلمات، کنار یکدیگر وکلمه که درصورت چین» های اعرابیحالت«بررسی عبارت دیگر 

 »صرفعلم «و حال آنکه  نهاده شده است» نحو علم«بر عهده  شودمیها ایجاد ارتباط بین آن
 ٢. آن در جمله استاعرابی ناظر به تغییرات ساختاری کلمه با قطع نظر از موقعیت 

                                                             
. مهترین علوم ادبی عبارتند از: لغت، اشتقاق، صرف ، نحو، خط، انشا، قرض الشعر، تاریخ ادبیات، معانی، ١

  بیان، بدیع، عروض، قافیه.
َهمُّ  وو...  .أ َط الَخ  م عِن لَ والقَ  ساِن اللِّ  ِة َم ْص ها إلی ِع ُل بصَّ َو تی یتَ وُم الَّ لُ ی العُ ِه  بیةُ َر وُم العَ لُ العُ  . ٢

َ
 الصرُف «هِذِه العلوِم  أ

 ».واالعراُب 
 ٍة خاصَّ  ِة خاصٍّ وهیئَ  علی وزٍن  تکوَن فالبحُث عنها، وهی ُمفردٌة، لِ  .ترکیٍب  حالةُ  فراٍد َو حالُة إِ  :حالتاِن  یِة ربِ العَ  للکلماِت 

 بداٍل وإ وإدغاٍم  إعالٍل َو  صریٍف ن تَ مِ  هُ ِرُض لَ یُث ما یعْ َح  ْن مِ  ِم لِ ُث عن الکَ ُح هو علٌم یبْ ف»... علم الصرف«وضوع مَ  ْن و مِ ُه 
  ُب ما یِج  ِرُف عْ ِه نَ وبِ 

َ
عراُب . وَقد کان قدیمًا ُجزءًا مْن علم النحِو. و اال الکلمة قبَل انتظامها فی الجملِة  یةُ نْ یِه بِ لَ عَ  ن تکوَن أ

لٌم بأصوٍل ُتعرف بها أحوال الکلمات العربیِة من حیُث ما َیعرُض لها فی حاِل ترکیبها َفِبِه (و هو ما ُیعرف الیوم بالّنحو) ع
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 هم اندیشی

 وجه تسمیه علم صرف چیست؟. ١
 اسم و فعل و حرف چیست؟در معنای » استقالل«منظور از . ٢

نپرسش و  تمری  

 . موضوع و فایده علم صرف را بیان کنید ،تعریف. ١
 . تفاوت علم صرف با نحو را ذکر کنید. ٢
 . را در جدول قرار دهیدروایت شریفه  حروفو  افعال ،اسماء. ٣

بی  َعْبد 
َ
اهللاّٰ َقال َرُسوُل : اهللاَعْن أ ًا َیْطُلُب : اهللاّٰللوُُل ُ  ،ِفیِه ِعْلمًا  َمْن َسَلَك َطِر ِه ِب  َسَلَك اهللاّٰ

ًا ِإَىل  ِة  َطِر نَّ َ ْ َة َو ِإنَّ . ا َ ََتَھا ِلَطاِلِب اْلِعْملِ ِرًضا ِبِه  اْملَالِئ ِ َت . َلَتَضُع َأْج ْ َ ُه  اْلِعْملِ َمْن  ِلَطاِلِب ْغِفُر َو ِإنَّ
ُوُت  ْ َماِء َو َمْن ِيف اْألَْرِض َحىتَّ ا ْ  ِيف السَّ َ َ اْلَعاِبِد َکَفْضِل . ِر ِيف اْل َ َ َساِئِر َو َفْضُل اْلَعاِملِ   اْلَقَمِر 

وِم  ُّ َیاِء  ال ِ ْ
 ١. . . .  َلْیَلَة اْلَبْدِر َو ِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة اْألَ

                                                             
 .َنْعِرُف ما َیِجُب علیه أن یکون آخُر الکلمة ِمْن رفٍع أو نصٍب أو جرٍّ أو جزٍم أو لزوِم حالٍة واحدٍة بعد انتظامها فی الجملِة 

 . ٤-٦،ص  ١ ؛ ججامع الدروس العربیة ر.ک:مصطفی غالئینی؛ 
شیخ مصطفی بن محمد سلیم غالئینی بیروتی از گویندگان و نویسندگان و خطبای نامی و از اعضای مجمع 

جامع «هـ.ق در بیروت متولد شد وی شاگردی محمد عبده را کرده است.  ١٣٠٣علمی عربی بیروت بود. در سال 
 و نحو زبان عربی با  بیانی شیوا است.از آثار سودمند وی است که یک دوره کامل صرف » الدروس العربیة

د کنهر کس در طلب علم راهی را بپیماید خداوند او را وارد راهی به سوی بهشت می. ٣٤، ص ١. الکافی؛ ج ١
نیان و برای او تمامی آسماگسترانندهای خود را برای او میو همانا فرشتگان به خاطر رضایت از طالب علم بال
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  اسم
  فعل
  حرف

                                                             
در دریا طلب آمرزش می کنند. برتری عالم بر عابد همانند برتری ماه کامل بر سایر و زمینیان و حتی ماهی 

 ستارگان است. به راستی عالمان، وارثان پیامبران اند.

 

 

 



 

 

 



ه ناء مان ک  و سا
ث علم از مباح یار یبس و دارد یو کاربرد فراوان تیعلم صرف که اهم یاز مباحث مقدمات یکی 

م و فعل اس هیبنا زید و نیو زا یحروف اصل ییشناسا ،آن است حیصرف مترتب بر درک صح
 . شودمیاست که در این درس به آن پرداخته 

 دیو زا یاصل حروف

 و زاید از دو طریق ممکن است: ١اصلی فوحر شناسایی 
ت که در تمام کلما یحرف ،حروف کلمه ازصورت که  نیبد ، »خانوادهکلمات هم«مراجعه به . ١

ات از کلم یکه تنها در بعض یو حرف »یاصل حرف« وجود داشته باشد )جنسهم(خانواده هم
 ٢. شودیم دهینام »دیزا حرف«خانواده باشدهم
و  یلاص »رس ت «حروف  ورْستُ َم  ،َساِتر ،ْسُتْر اُ  ،ْسُتُر یَ  ،َسَتَر  ،َسْتر :مثال در کلمات برای
 . دندیاز  هیبق

                                                             
ماده «شود. اولین قدم در شناخت معنای کلمه شناخت معنای نیز نامیده می» ریشه کلمه« . حروف اصلی  ١

پردازد. از این رو برای پی بردن به معنای ماده یا حروف اصلی الفاظ  لفظ است . که علم لغت به آن می» اصلی
 باید به علم لغت رجوع کرد.

ذی   یْلَزم ِإْن  َواْلَحْرُف . ابن مالک می گوید:  ٢ ْصٌل َوالَّ
َ
اِئُد، ِمْثُل َتا اْحُتِذی ال  َفأ  یْلَزُم الزَّ
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از این جهت اگر حرف اصلی . وجود تمام حروف اصلی برای داللت بر معنا ضروری است. ٢
 و» نصر«کلمه از داللت بر معنای خودش باز می ماند مانند حروف  ،ف شودذح ١بدون علت

حروف باقیمانده قابلیت داللت بر معنا را دارا   ،ولی زاید حرفی است که با حذف  آن. »دمدم«
 . ینصر» یاء«مانند  باشدمی

 نکته
أ  ل  س«یکی از حروف  ،زایدمشخص شده که حروف  ،با بررسی و کنکاش در کلمات عربی. ١

ْلُتُموِنیها« ۀدرکلم ،که به جهت سهولت در یادگیری  ٢می باشند» ت م و ن ی هـ ا 
َ
کنار هم  ٣»َسأ

 . اندچیده شده
نه ،قطعًا باید یکی از این حروف باشند ،یدزااین حروف این است که حروف  زاید بودن معنای . ٢

 . ها شودداشته باشند حکم به زیادت آن ای این حروف حضوراینکه هر جا در کلمه
فاوتی ان آنها معانی متو غالبًا با افزایش یا نقص. نقش مهمی در ایجاد معنی دارد» حروف زاید«. ٣

وضوح نمونه های متعددی از این   که در ادامه این درس و درسهای بعدی به. آیدبه دست می
 . تاثیر در معنا را خواهیم دید

 
 

                                                             
رای قواعد صرفی بوده است. مانند: ُکل، ُخذ ذکر این قید برای پرهیز از مواردی است که حذف به جهت اج ١

 که همزه آنها به خاطر قاعده تخفیف همزه حذف شده است.
َق َص «مانند: که می تواند هر کدام از حروف الفبا باشد . غیر از مواردی که زاید، تکرار حرف اصلی است؛  ٢ » دَّ

 که یکی از دال ها زاید است.
َل َیْس .پرسیدید از من آن را.  ٣

َ
ُل ُسؤاالً سأ

َ
 : طلب کرد، خواست.أ
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 »بناء«

هیئت و به  ،صیغه ،ساختمان ،همان قالب ،منظور از بناء. هر کلمه ای دارای بناء است 
ل و که در صرف بنای فع. ستا هاو کیفیت چینش آن زایدعبارت دیگر تعداد حروف اصلی و 

 ١. اسم ذکر شده است

 اسمي بنا

 یدارا ای ،»یثالث«است که به آن  یسه حرف اصل یدارا ای رایز  ،٣ستء اشش بنا یدارا ٢اسم
است که به آن  یحرف اصل پنج یدارا ایو  »یرباع«است که به آن  یچهار حرف اصل

رف ح یدارا ایو  »مجرد«است که به آن  دیبدون حرف زا ایها از این کیهر . ندیگو »یخماس«
 مثال: ؛ندیگو »هیفٌد یمز «است که به آن  دیزا

یثالث
 َرُجل: مجرد  

یرباع
     َجْعفر :جردم     

یخماس
 َسَفْرَجلمجرد:     

 لیِ َسْلَسب: دیمز       َجعاِفر: دیمز    ِرجال :دیمز  

  نکته
 به صورت ها در اصل سه حرفی بوده که بعضی از حروف آنها حذف شده و لذابرخی اسم. ١

ب«مثل  ؛انددهکمتر از سه حرف استعمال ش
َ
َبو«که در اصل  »أ

َ
 بوده است  »أ

                                                             
فها و کذا األسماء العریقة(أصیل) البناء ک ١ ْبنیِة الحروف ِلندور َتَصرُّ

َ
رضی ». َما«و » َمْن « ـ. َلم یتعّرض النحاُة ِأل

 .٩، ص١؛ شرح شافیه ابن حاجب؛ ج
 اسم های مبنی، مشمول این تقسیم نمی باشند. بسیاری از. اسم های عجمی و  ٢
قسیم بندی بر اساس دیدگاه مکتب ادبی بصره می باشد. ولی به نظر کوفیون اسم ثالثی است و کلماتی . این ت ٣

 باشد.مانند جعفر و سفرجل که بیش از سه حرف دارند در آنها حرف زاید می
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 یمبن هستند یحرفدو ای یحرفکی ،که در اصل وضع خود »نَم «و»ه «مانند ییهااسم. ٢
 . نداو از بحث ما خارجراه ندارد تغییر در ساختار آنها بوده 

 فعل يبنا

مجرد است  ای کیهر و اصلی است  ١چهار حرف ایسه  یدارا  رایز  ،ستء اچهار بنا یدارا فعل
 مثال:؛ هیفٌد یمز  ای

  

یثالث
  ٢َنَزَل : مجرد  

یرباع
   ٣َمْزَمزَ : مجرد  

  :دیمز  
َ
 َمْزَمزَ تَ : دیمز     ْنَزَل أ

 نکته
 ای یحرفو به صورت دو شدهفعل به جهت قواعد علم صرف حذف  یلاز حروف اص یبعض یگاه 
 . )َوقٰی  َیقی  فعل امر از( ِق و  )٤اَم َیُصومصاز فعل امر ( ُصْم  مثل: ؛شودیاستعمال م یحرف کی

 
 

                                                             
ِردًا ِمْن حروف المضارعِة  ١ الفاعل  و عالمِة اسم.لم ُیْبَن من الفعل خماسی ألّنه إَذن َیِصْیُر َثِقیًال بما یلحقه ُمطَّ

 .٩،ص ١و اسم المفعول و الضمائر المرفوعه التی ِهی کجزء الکلمة. رضی؛ شرح شافیه ابن حاجب؛ ج
 : سرازیر شد، فرود آمد.َنَزَل َیْنِزُل ُنُزوالً  . ٢
 آب را خورد. ،به آرامی و مانند مکیدن یک شیئ:  َمْزَمَز ُیَمْزِمُز َمْزَمَزًة ُه  . ٣
 از خوردن و نوشیدن خودداری کرد. :َصْوما و ِصیاماً صام  یصوم .  ٤
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 توجه
 چون یجهت افعال نیبه هم. ١آن است یاول ماض غهیص ،فعل بودن هیفٌد یمز  یامجرد  مالک

  ؛دندیحرف زا یچه دارااگر ،آورندیرا مجرد به حساب م »َمْزِمُز یُ « و »َیْنِزُل «
 نظرمورد ۀ غیصو عدم آن در همان  دیاوجود حرف ز  ،اسم بودن هیفٌد یمز  یاا مالک مجرد امّ 

 . )دیمز ( ظاِلم ،)مجرد( ٢ُظْلممانند:  ؛است

 

 هم اندیشی

 قرار داده نشده است؟» وزن« و اسم عجمی اسم مبنی ،چرا برای حرف
  

                                                             
ها أصلیة أی ال زائَد فیها مثل ١ َھَب و َدْحَرَج « . فالمجرُد ما کانت أحرُف ماضیه کلُّ

َ
، و المزید فیه ما کان » ذ

َھَب و َتَدْحَرَج « بعُض أحرِف ماضیِه زائدًا علی األصل مثل 
ْ
، ١؛ جةمصطفی غالئینی؛ جامع الدروس العربی». َاذ

 . ٥٢ص
 : به او ظلم کرد.َظَلَم َیْظِلُم ُظلمًا ُه  . ٢
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نپرسش و  تمری  

 م؟یدهیم صید کلمات را چگونه تشخیو زا یاصل حروف. ١
 اسم دارد؟با  یدر فعل چه تفاوت دیمجرد و مز  مالک. ٢
 . دیذکر کن ید یجد یهامثال ،اسم و فعل هیاز ابن کیهر  یبرا. ٣
 :دیکنو در جدول وارد را مشخص  های ذیلکلمه  یبنا. ٤
 »مخارج ،َمْخرج ،َخراج ،خارج ،َیْخرج ،َخرج ،ُخروج«
 » َدَحاِرْیج ، ُدْحُروَجة ، َتَدْحَرَج  ، َدْحَرَجة ،ُیَدْحِرُج  ،١َدْحَرَج «

ِکیَنَة  ْملُْسِلِمْنيَ ا َمَعاِشَر  ْلَبُبوا السَّ َ َ ْشَیَة َو  َ ْ  . . . .  ٢اْسَتْشِعُروا ا

اسم
 

ثالثی
  مجرد 

  مزید

رباعی
  مجرد 

  مزید

خماسی
  مجرد 

  مزید

فعل
 

ثالثی
  مجرد 

  مزید

رباعی
  مجرد 

  مزید

                                                             
 انید.ط: آن را غلَدْحَرَج ُیَدْحِرُج َدْحَرَجًة ُه  . ١
وف کنایه از مالزم بودن با خ. گروه مسلمانان! ترِس از پروردگار را به دل بچسبانید (٦٦. نهج البالغه؛ خطبه  ٢

 .... ) و لباس آرامش و وقار به تن کنید از خدا

 

 

 



 وزن
 عالئم« از ،یر یادگیو  یدهادی ندیآسهولت در فر  یبرا ،دیو زا یحروف اصل صیاز تشخ پس
. مینکیاستفاده م ،گریکدیحروف از  نیا زییتم و »دادننشان«جهت » وزن«به نام  »یرمز 

 . می پردازداین درس به بیان قواعد و کاربردهای وزن 

 وزن قواعد

 . ردیگیقرار م »ل ،ع ،ف« بیبه ترت ،کلمه یحروف اصل یجا به. ١
 . »ِفَعل«وزن  بر ِعَنبو   »َفَعَل « وزن بر َتَر َس  :شودیگفته م برای مثال

 یرباع نیبنابرا ؛ شودیم تکرار» ل« ،از سه حرف باشد شیآن ب یکه حروف اصل یاکلمه در. ٢
 ١. خواهد بود »ل«سه  یدارا یو خماس »ل« دو یدارا

 . »لَفَعلَّ   َلل  لْ َع َف  «وزن  بر َسَفْرَجل و  »َفْعَلَل «بر وزن   َمْزَمَز  :شودیگفته مبرای مثال 
 . ندیگویم »موزون«و کلمه مورد نظر را  »وزن«آمده را  دستبه لفظ

  

                                                             
إذا أرید وزن الکلمة قوبلت أصولها بالفاء والعین والالم، فیقابل أولها بالفاء، وثانیها بالعین، و ثالثها بالالم،  . ١

؟ َفُقْل: » َجْعَفر«؟ َفُقْل: َفَعَل، وما وزن » َضَرَب «فإن قیل: ما وزن .ر عنه بالالمفإن بقی بعد هذه الثالثة أصل عبّ 
ْس «َفْعَلل، وما وزن 

ُ
؟ »َضاِرب«ر عنه بلفظه، فإذا قیل: ما وزن وإن کان فی الکلمة زاید عبّ  ؟ َفُقْل: ُفْعُلل.»ُتقف

ُقْل 
َ
اِعل: ف

َ
 .ف
 . ٥٠٨، ص٢:ابن عقیل الهمدانی؛شرح ابن عقیل؛جر.ک
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 نکته
 »لفعلا نیع« ،»الفعل فاء« بیبه ترت ردیگیقرار مدر مقابل آن  »ل ،ع ،ف«حروف کلمه که  

 و الم »مالفعل اول و دّو  الم«را  یرباع یهاالم الفعل. دنشویم دهینام »الفعل الم« و
 . نامندیم »م و سومدّو  ،الفعل اول  الم«را  یخماس یهاالفعل

 رایب ؛شودیدر وزن ذکر م ناً یع دیخود آن زا ،بود ١غیر مشّدد دیحرف زا یااگر در کلمه. ٣
 تکرار حرف دیزا کهنیمگر ا ،است »ولُع َمْف « وزن بر ُروبَمْض و  »فاَعل«بر وزن  ضاَرَب مثال 
 ؛شودیتکرار م ردیگیشده قرار م که مقابل حرف تکرار یحرف صورتنیدر ا که باشد یاصل

 . »َفْعَلَل «بر وزن  ٢َجلَبَب مانند: 
 باشد که یمانند حرکت و سکون همان حرف دیبا ،وزن و سکون هر کدام از حروِف  حرکت. ٤

  .»َیْفَعُل «وزن  بر َیْفَهُم  و »َفِعَل « وزن بر ٣َفِهَم مانند:  ؛ردیگیدر مقابل آن قرار م

 تذکر
ورت صتغییراتی در کلمه . . . و ابدال ،مانند اعالل ،یصرف نیقوان یخاطر اجراهب ،از موارد یبرخ در
 . شد ذکر خواهد راتییو تغ نیقوان نیا یر یپس از فراگ ،هاکه قواعد مربوط به وزن آن ردیگیم

   کاربردهاي وزن

  .شودمیکه ذیًال ذکر . کاربردھای متعددی است» وزن«برای 

 

                                                             
 شود.بیان می» ادغام« وزن کلمه ای که درآن حرف مشّدد است ، در بحث  . ١

 لباس گشاد بر تن او پوشاند. :َجْلَبَب ُیَجْلِبُب َجْلَبَبًة ُه  . ٢
ْھمَا المعنی . ٣

َ
ِھَم یْفَھُم ف

َ
 آن معنی را فهمید. :ف
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 »: گروه های مشترک«مواد مختلف در » دسته بندی«. ١
از در بسیاری  و. را می توان در آن ریخت» مواد مختلف«است که » قالبی«همچون » وزن«

 ؛ مانند:دارد» احکام مشترک«و » معنی«موارد 
و یا بر  )شادی(آن بر غم و اندوه و یا ضّد   غالباً  ٤َعِرَج  ، ٣َسِودَ  ،٢َفِرَح  ، ١َحِزَن مثل: » َفِعَل «وزن
  .ها؛ مثل سیاهی و یا عیوب؛ مثل لنگی داللت می کندرنگ
 ،وصاف و ُخلقیات ثابت؛ مثل نیکوییبر ا غالبًا  ٨َجُمَل  ، ٧َلُؤَم  ،٦َکُرَم  ، ٥َحُسَن مثل: » َفُعَل «وزن
  .پستی و زیبایی داللت می کند ،عّزت
 بر انجام دهنده کار و یا دارنده صفتی البًا غ َکاِتب ،َذاِھب  ،َقاِتل ،َناِصر مثل: » َفاِعل«وزن

 . ٩رونده و نویسنده داللت می کند ،کشنده ،؛ مثل یاری کنندهغیر ثابت

                                                             
 وهگین شد.دبرای او غمین و محزون شد، ان :َحِزَن َیْحَزُن َحَزنًا َعَلیه و َلهُ  . ١
َرحًا ِبالشیء . ٢

َ
ِرَح َیْفَرُح ف

َ
 به آن چیز شاد و خرم شد. :ف
 اه شد.سی :َسِوَد َیْسَوُد َسَوداً  . ٣
 به طور مادر زادی َشل و لنگ شد. :َعِرَج َیْعَرُج َعَرجاً  . ٤
 زیبا شد، نیکو شد. :َحُسَن َحَسَن َیْحُسُن ُحْسناً  . ٥
 عطا کرد، بزرگوار شد، عزیز شد، کرم به خرج داد. :َکُرَم َیْکُرُم َکَرمًا و َکراَمةً  . ٦
 ایه و لئیم شد.پست و فروم :َلُؤَم َیْلُؤُم ُلْؤمًا و َالَمةً  . ٧
 زیبا روی و زیبا خوی شد. :َجُمَل َیْجُمُل َجَماالً  . ٨
 نیسابوری می نویسد: . ٩

 ... ةً عَ ِس  َو  ةً التضبط کثَر  ةٍ جاء لمعاٍن کثیر» َفَعَل «
و الُعُیوُب و  یکُثُر ِفیه العلُل و االحزاُن َو اضداُدهما نحو َسِقَم و َمِرض و َحِزَن و َفِرَح و َتِجیُء األلواُن » َفِعَل «َو 

ْلواِن   الُحلٰی 
َ
هاَعَلیه .و قد جاء من األ ِدَم «ُکلُّ

َ
و » َخِرَق «و » َحِمَق «و » َعِجَف «و ِمَن الُعُیوِب » َسِمَر «و » أ

 »)َصِلَح «و » َشِتَر «(و نعنی بالُحلی  العالمات الظاهرة  للعیون  ِفی األعضاء نحو » َعِجَم «

 

 

 



 علم صرف   20

 

 اختصار گویی در فرایند یاددهی و یادگیری:. ٢

ه توان به اختصار و با گفتن وزن آن، ب، میبه جای ذکر اصلی یا زاید بودن تک تک حروف کلمه
 این هدف رسید.

 شان دادن تغییرات عارض بر کلمه:ن. ٣
به کلمات عارض می شوند و  ). . . ابدال و  ،ادغام  ،مانند:اعالل  (تغییرات مختلف لفظی 

که برای تشخیص بهتر این  شودمیگاهی در کلمه حذف یا جابجایی در حرف یا حرکت واقع 
 . تغییرات می توان از وزن کمک گرفت

است و این وزن گویای آن است که فاء الفعل آن حذف » ْل ُع « که بر وزن» ُخْذ « مانند کلمۀ
و . وجاهت  هم خانواده است ،وجیه ،که باکلمات وجه ١»جاه«یا در مانند کلمه . شده است

ابه جایی  حروف معلوم ج» َعَفل«است با بیان وزن آن » ه. ج . و« حروف اصلی آن به ترتیب
 . شودمی

  

                                                             
و » َقُبَح «و » َحُسَن «ا مّما ُجِبَل علیها االنسان أوَصاَرت ملکًة له بالتکرار َک ِألفعال الطبائع و نحوه» َفُعَل «َو 
و ِمْن َثمَّ کان الزمًا لعدم توقف الذهِن علی متعّلق بعد العلم بان تلک الطبیعة حاصلة لصاحبها » َکُبَر «و » َصُغَر «

 . (باتصرف)٤٩-٥١.ر.ک: النیسابوری؛ شرح النظام؛ ص 
ن محمد بن حسین خراسانی نیشابوری معروف به نظام األعرج از حافظان صاحب نام دنیای نظام الدین حسن ب

.ق بوده است. گویند خاندان و قبیله او در قم می زیسته اند اّما او در نیشابور به دنیا آمد.  هـ ٧اسالم در قرن 
شیع ته است. برخی او را به توی در علوم عقلی صاحب نظر بوده و در فنون زبان و ادبیات عرب دستی توانا داش

ه ابن شرح شافی« منتسب دانسته اند ولی در عقیده شهرت به مذهب شافعی دارد. از مهم ترین تألیفات او 
 است.» غرائب القرآن و رغائب الفرقان«معروف به شرح نظام، » حاجب
 بوده است.» َجَوه« . قبل از اعالل  ١
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 هم اندیشی

 استفاده شده است؟» الم  ،عین  ،فاء  «چرا در بیان وزن از 
 

نپرسش و  تمری  

 ست؟یوزن چ کاربرد .١
فرق ِبنا با وزن چیست؟ .٢
 ست؟یچ ریکلمات ز  وزن .٣
 » ِسْتر ،ِاْسِتَتار ،َسّتار ،َمْسُتور ،َساِتر ،ُاْسُتْر  ،َیْسُتُر  ،َسَتَر  «

 . دیکن انیب ،شده خواسته یهاشده را در قالب وزن داده یاصل حروف. ٤
 َعلَمفْ  ،لیَفعِ  ،ُمفاَعَلة ،فاَعَل  ،ْفُعولمَ  ،فاِعل ،َفعاَلة ،ُفُعول ،ُل ْفعَ یَ  ،َفِعَل :  د ھ ش
 . دیکن نیمع ،شدهرا با توجه به وزن ذکر ریکلمات موزون ز و بنای د یو زا یاصل حروف. ٥

ْعِمَدة
َ
ْفِعَلة= أ

َ
َظاِفیر  َفَعاِئل= َسَحائب   أ

َ
َفاِعیل=أ

َ
 أ

 فعول= صبور  َتَفْعَول= َتَرْھَوک  َفَواِعل= َخَواِتم

 َفعولة= َضرورة  َفْعَلِلل= َجْحَمِرش  ُفْعُلل= ُبْرُثن

. ذکر کنید -غیر از مثالهای درس  -دو موزون مناسب  ،برای هر یک از اوزان جدول . ٦

  

 َفْعل َتَفْعَلَل  ِاْسِتْفَعال فاِعل َفِعْیل َفَعل

 . . . . . .  . . .

 . . . . . . .. . .

 . . . . . .  . . .

 . . . . . . .. . .

 . . . . . .  . . .

. . . . . .. . .  .

 . . .  ..  . . .

 . . . .. . . . .

 . . . . .  . . .

 . . . . . . .. .

 . . . .. . .. . .

 . . . . . . ..  .

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 

 بخش فعل

ثالثی مجرد  
o  معتل  ،مهموز ،مضاعف  ،سالم

زید فیهثالثی م 
 )مزید فیه ،مجرد(رباعی  

  

 

 

 



 

 

 



 ل مات
از  یکین به مقتر  اکند و آن معنمیداللت  یمستقل یکه بر معنا است یافعل کلمه میدانست
ن درس به که در ای،قابل تصور است »فعل«ی برا یمختلف ماتیتقس. دباشمیگانه سه یهازمان

 . آنها در درسهای بعدی خواهد آمده عمدو تفصیل  شودمیبیان اجمالی آنها پرداخته 

 عوامل تصریف-1

تقسیماتی از  ،٢به جهت خصوصیات لفظیصرفًا و یا  ١به جهت نیاز به معنای جدید ،فعل
 . ٥توان نام بردمی» ٤عوامل تصریف«از آنها به عنوان  کهموارد ذیل را می پذیرد  ٣جمله
 . ٦مضارع و امر ،یماض :اخبار و انشاءلحاظ  به

 . : غایب و مخاطب و متکلمب فاعلیفاعل یا نا تقسیمات  اظبه لح

                                                             
 .مانند تقسیم فعل به معلوم و مجهول. ١
 .مانند تقسیم به صحیح و معتل. ٢
 .تقسیماتی دیگر مانند تقسیم به منحوت و غیر منحوت نیز قابل طرح می باشد. ٣
 تصریف، ایجاد حاالت مختلفه درکلمه به واسطه به کار گیری قواعد صرف است.  . ٤
ت و م کمتر از تصریف فعل اس. الزم  به  ذکر است برخی از این اقسام در اسم نیز می باشد.از این رو تصریف در اس ٥

 باشد لذا حرف تصریف ندارد.هیچکدام از این امور در حرف نمی
شود. و امر انشائی است. البته موارد دیگری مانند نهی و استفهام .فعل خبری به ماضی و مضارع  تقسیم می ٦

شود. از آنها بحث نمی باشد که به دلیل عدم تفاوت در نحوه ساخت صیغه ها؛ به صورت مستقلو ... نیز می
بلکه  دهد وای خبر نمیخبر فعلی است که در ذات خود قابلیت صدق و کذب را دارد به خالف انشاءکه از واقعه

 شود.بواسطه آن مفهومی ایجاد می

 

 

 



 علم صرف   26

 . یو رباع یثالث: یحروف اصل تعدادلحاظ  به
 : مجرد و مزیدبرخورداری از حرف زاید و عدم آنبه لحاظ 

 . ٢)مضاعف ،مهموز ،تلمع( ١سالمر یو غ سالم :یحروف اصل نوعلحاظ  به
 . مو الز  یمتعدّ : به مفعول ازیو عدم ن ازینلحاظ  به
 . معلوم و مجهول :مفعول ایدادن به فاعل  نسبت لحاظ به

 . : متصّرف و غیر متصّرفقبول یا عدم قبول تصّرفبه لحاظ 
 . یو مبن معرب :آخر آن رییو عدم تغ رییتغ لحاظ به

 فعل يهاغهیص-2

 ماتیو تقس )فاعلبینایا(که به تناسب فاعل ٣است )فاعلبینا ای(به فاعل  مندزاین یفعل هر
 . دارد» صیغه«چهارده  ٤گوناگون آن

                                                             
صلیة األ لحروف بما قید اإنّ  .الٍم َس  یُر غَ إّال فَ  َو  ٌم فسالِ  و التضعیِف  و الهمزةِ  عن حروف العّلِة  هُ اصولُ  ْت لَ َخ  إْن   . ١

ل و کذا، صلوجود التضعیف فی األ  فإّنه غیر سالٍم  فی التضعیِف رْ َح  أحدِ  بحذِف  »ُت ْس مِ «لیخرج عنه، نحو: 
 «فیه، نحو:  و امثال ذلك و لیدخَل  »ْل قُ «نحو: 

َ
 ا.عّما ذکرناصولها لخلّو  ، فإّنها من الّسالم»ارَّ َم ْح اِ «و  »َم کرَ أ

   ).٢١٤؛(التفتازانی ، شرح التصریف، ص مقدماتجامع ال :جمعی از نویسندگان؛ ر.ک 
. و سپس شودشود مباحث این بخش ابتدا محدود به ثالثی مجرد است که با افعال سالم آغاز می. متذکر می ٢

 کلمات غیر سالم مطرح می گردد و آنگاه مباحث ثالثی مزید و رباعی طرح می گردد. 
 زمان + فاعل). . مانند: زدن + دیروز + من = زدم (مصدر +٣
و از جهت حضور و عدم حضور و  »و جمع یمثن ،مفرد«از جهت تعداد به ،»و مؤنث مذکر«به تیاز جهت جنس . ٤

 .»و متکلم غایب ،مخاطب«تکلم به
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و معنای جدیدی را به وجود می  شودمیاست که ماده و حروف اصلی در آن ریخته  ١قالبی ،صیغه
 . ٢فعل در زبان فارسی دارای شش صیغه و در زبا ن عربی دارای چهارده  صیغه  است. آورد

 قیدق ریاست و به تعباعل یا نایب فمربوط به فاعل  ،مذکور هایصیغه که است روشنالبته 
ا نایب فاعلش یکه فاعلش  یفعل یعنی ،»فعل جمع« نیبنابرا ؛»ندارد. . . جمع و و هینتث ،فعل«

 . نث استؤمیا نایب فاعلش که فاعلش  یفعل یعنی ،»نثؤفعل م« و جمع است
 

 اومفرد . ١      
  هاآن یثنّ م. ٢    مذکر  
  هاآنجمع . ٣      

      اومفرد . ٤                       
  هاآن ینّ مث. ٥       مؤنث  
  هاآنجمع . ٦      

 
 
 
 
 
 
 

 من  )وحده(مفرد . ١٣    
 ما  )ریالغمع(مفرد ریغ. ١٤   

  

                                                             
 می نامند.» صیغه«شود . صورت کلمه را که از ترتیب حروف کلمه، حرکت و سکون  آنها حاصل می ١
 ست..حفظ شماره صیغه ها، ضروری ا ٢

 مخاطب

 

 

 غایب
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 ١فعل اصل -3

» تن حالتداش«یا » انجام کار«بر » فقط«مصدر اسمی است که . شودیم گرفته »مصدر« از غالباً  فعل
 . تًا هیچ داللتی بر زمان یا مکان یا تعداد و یا نوع حدث نداردکند و ذاداللت می

کلمات  »یترجمه فارس«توان از یالبته م. استمراجعه به کتب لغت  ،صدرم صیراه تشخ نیبهتر  
جود و »دن« ای »تن« آن یفارس یدر غالب موارد در آخر معنا. مصدر بهره جست صیجهت تشخ ،زین

 ِکتاَبة و )کردنیار ی(َنْصر :مثل ؛شودتبدیل  یفعل ماض به ،میرا بردار  »ن« که اگربه شرط آن ،دارد
 . ستندین رمصد )گردن( ُعُنقچون  یکلماتبر این اساس . )نوشتن(

 ٢معرب و مبنی-4

مانند تاثیر . گذاردبعضی از کلمات در آخر بعضی دیگر تاثیر می ،هنگام ترکیب کلمات با یکدیگر

M  H  G  F  E و  ٤ M    v  uL ؛M     #  "L٣ در آیات مبارکه» الحق« پذیری

                                                             
بودند  دبیاکه دو مکتب عمدۀ کوفیون و بصریون  ، اختالفات اساسی بین»مبدأ اشتقاق«یا همان» اصل«. در مورد ١

می دانند، زیرا مصدر فقط بر حدث داللت می کند در حالیکه فعل، » مصدر«وجود دارد. بصریون مبدأ اشتقاق را 
، عالوه بر مصدر، بر مازاد( که همان زمان است) نیز داللت عالوه بر حدث، بر زمان نیز داللت می کند، در نتیجه فعل

ی دانند، زیرا م» فعل«می کند و به عبارت دیگر مرّکب است؛ لذا مصدر اصل است. درمقابل، کوفیون مبدأ اشتقاق را 
، دارای لدر زبان عربی افعالی وجود دارد که مصدر ندارند (مانند: َلْیَس)، پس اگر مصدر اصل بود باید تمامی افعا

شود و اگر به هر عّلتی فعل اعالل نشود مصدر بودند و دیگر اینکه اگر فعلی اعالل شود مصدر آن هم اعالل می
 است. و مصدر فرع  مصدر آن نیز اعالل نخواهد شد ( مانند: ِقوام که مصدر قاَوَم است) پس فعل اصل

م لف، تقسیماتی دارد. علم صرف به هشت تقسی. همانگونه که در آغاز درس گفته شد، فعل به اعتبارات مخت ٢
این رو  شود ازاول می پردازد که به اجمال در صرف یک نیز بیان شد و در درسهای بعدی به تفصیل مطرح می

 در اینجا از آنها بحث نشده است.
 .٤٩. سبأ:  ٣
 .٣٧. صافات: ٤
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J  IL لمه و اثر حاصل در آخر ک »معمول«و کلمه تاثیر پذیر را  »عامل«کلمه تاثیر گذار را .  ١
 »عربم«ای که آخر آن  به سبب عامل تغییر کندو کلمه  »اعراب« به سبب اختالف  عامل  را 

 . شودنامیده می »مبنی«تغییر نکند  ای که آخر آن به سبب عاملکلمه و. می نامند
د به نون تاکید مضارع موکّ  مضارع و نیز ١٢و٦و صیغه  حاضر فعل ماضی و امر ،در میان افعال

 ٢. فعل مضارع معرب است یهامبنی و سایر صیغه »١،٤،٧،١٣،١٤هایصیغه«مباشر
 . منصوب و مجزوم است،فعل معرب به تناسب عاملش مرفوع 

ولی طرح این تقسیم بندی  . استعلم نحو  باشدمیبحث از اعراب  و بنا  علمی که عهده دار
ونه و همانگ. که این علم از قواعد ساختن کلمات بحث می کند باشدمیدر علم صرف از آن رو 

  .که بعدًا روشن خواهد شد؛ معرب و مبنی بودن فعل در ساختار کلمه و تصریف آن تاثیر دارد

 

  

                                                             
 .٣. محمد:  ١
ْمرٍ ِفْعُل  َو  . ٢

َ
ْعَرُبوا َو     ـایُبنِ   یٍّ ُمِضـ  َو   أ

َ
  ـایِان َعرِ  ُمضـاِرعاً  أ

 ُفِتْن  َمْن  ُرْعَن یَ  إناٍث َک  ُنوِن    َو ِمْن  ،ُمباِشرٍ  دٍ یکُنوِن َتوْ  ِمْن     
 الفیه ،مالکابن

استه ک ایبه کلمات اضافه و  یحرکات ایحروف و  یوزن و آهنگ شعر، گاه تی، و به جهت رعایدر ضرورت شعر 
 .و سکون در ُفِتْن  ایَعرِ در  »الف«شود. مانند: یم
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 هم اندیشی

 . ت لفظی و معنوی فعل را مشخص کنیدتقسیما. ١
 ی تصریف در فعل است؟دامیک از عوامل تصریف؛موجب بیشترین توسعهک. ٢

نپرسش و  تمری  

 . دیمشخص کن لیذ فهیشر  هیمضارع و امر را در آ ،یماض. ١

 MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ     É  È
Í  Ì  Ë  Ê١     L .٢                                                                                                       

 . دیمشخص کن فعل را در افعال زیرعوامل تصریف . ٢
 :-و َقْد ُسِئَل َعن مکارِم األخالِق  - االماُم الّصادُق  -

ْ َظَلَمَك و ِصَلُة َمْن َقَطَعَك و ِإْعَطاُء َمْن َحَرَمَك  ِسَك العفُو َعمَّ ْ َ  َ َقِّ وَلو   . ٣و َقْوُل ا
اِدُق  -  َس : االماُم الصَّ َّ َ َبًة  ْ ُ َس َعْن ُمْؤِمٍن  َّ َ ُ َمْن  ِه َو  اهللاّٰ َب اآلخرِة َو َخَرَج ِمْن َقْربِ َ ُ َعْنُه 

ُ الُفؤاِد  ِ  . . . . ٤ُھَو َث
. دیذکر کن شانیمجرد را با ترجمه فارسیمصدر فعل ثالث ده. ٣

                                                             
 به راه راست هدایت شد. :َرَشَد َیْرُشُد ُرشدًا و َرِشَد َیْرَشُد َرَشداً  . ١
  .١٨٦ :. بقره٢
گذشت از کسی که به تو بدی  در پاسخ از مکارم اخالق فرمود: امام صادق .١٩٩، ص١٥.وسائل الشیعة: ج  ٣

 باشد. ه از تو دریغ کرده و حقیقت گویی حتی اگر به ضررتکرده و پیوند با کسی که از تو بریده و بخشش به کسی ک
 های . کسی که غم و غصه مؤمنی را برطرف کند خداوند غم و غصه٢٢، ص٧٢بیروت) ؛ ج  -.بحار االنوار (ط ٤

شود.آخرت را از او برطرف کرده و با قلبی مطمئن محشور می

 

 

 



وم ی ما  ع
های این درس به کیفیت ساخت صیغه. امر ،مضارع ،ماضی ،فعل بر سه قسم است ،گفته شد

  . می پردازدو بیان ضمایر آن فعل ماضی 
 

ند و مقترن به زمان گذشته کمیداللت  یمستقل یکه بر معنا ١خبریاست  یفعل ،یماضفعل 
 . باشدمی

 هاهغیصکیفیت ساخت 

و  ِعَل َف  ،َفَعَل  سه وزن است: یشود و دارایمجرد از مصدر گرفته میثمعلوم ثال یاول ماض ۀغیص

 . اندگرفته شده »ُحْسن« و »مَفْه « ،»ُخُروج« که از »َحُسَن « و »َفِهَم « ،»َخَرَج « :مانند ؛َفُعَل 
 صدر رام دیساختن آن ابتدا حروف زا یشود و برایاز مصدر گرفته م :)بیمفرد مذکر غا(اول  ةغیص 

عه را با مراج لفعلانیالفعل را مفتوح و عحذف نموده و فاءالفعل و الم - است دیحرف زا یدارااگر  -
 . مانند سه وزن فوق ،میکنیمضموم م ایو  رمکسو ایمفتوح  ،به لغت

  

                                                             
 د: غفر الّله لک.رود. مانن. گاهی فعل ماضی، در مقام انشاء به کار می ١
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 ها به ترتیب زیر از صیغه اّول گرفته می شوند:سایر صیغه
 شماره صیغه ساخت نحوه مثال و ترجمه

 پوشاند )مرد کیآن (     َسَتَر 

 پوشاندند )آن دو مرد(      اَسَتَر 
 پوشاندند )آن مردان(    واَسَتُر 
 پوشاند )زن کیآن (   ْت َسَتَر 
 پوشاندند )آن دو زن(    اَسَتَرتَ 

 پوشاندند )آن زنان(   َسَتْرَن 

 
 َر َستْ 

 ا+                        َسَتَر   

 ْو  +  ُـ                      َسَتَر 

 ْت +                        َسَتَر  

 َتا+                        َسَتَر  

 َن +   ْـ                َسَتَر   

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

 یپوشاند  )مرد کیتو (    َت َسَتْر 

 دیپوشاند )شما دو مرد(   ُتَماَسَتْر 

 دیپوشاند )شما مردان(    ُتمَسَتْر 

 یاند پوش )زن کیتو (   َسَتْرِت 

دیپوشاند  )شما دو زن(   َماَسَتْرتُ 
 دیپوشاند )شما زنان(   نَّ تُ ُسَتْر 

 َت +  ْـ                 َسَتَر  

    ُتَما+  ْـ                  َسَتَر  
 ُتم+  ْـ                  َسَتَر  
 ِت +  ْـ                  َسَتَر  
 ُتما + ْـ                  َسَتَر  
 ُتنَّ +  ْـ                   َسَتَر  

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

 مپوشاند  )من(   َسَتْرُت 
 میپوشاند )ما(    َسَتْرَنا

 ُت +  ْـ               َسَتَر     
 َنا+  ْـ               َسَتَر     

١٣ 

١٤ 
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 :است نیچن زین )َفُعَل  ،َفِعَل ( گریدو وزن د یهاغهیص صرف    
 

  َفعَل   َفعَال  َف عُلوا   َفعَلْت   َفعَلَتا  َفعلْ َن 
        َفعْلَت   َفعلْ ُتما  َفعلْ ُتم َفعْلِت   َفعلْ ُتما  َفعلْ ُتنَّ  

 َفعْلُت   َفعلْ َنا

 تذکر
 یعنی ؛یفعل ماض یازدهم و هشتم غهیص روشن شد ،از صرف صیغه های فعل ماضی. ١
 صیشخت یبرابایدهستند که  یشکل واحد  یارامؤنث مخاطب د هیمذکر مخاطب و تثن هیتثن
 . دکر از قرائن استفاده  ،کیهر  زییو تم
  بر دو قسم است:فاعل دارد و  اجیاحت لبه فاع فعل ،شد انیب زیگونه که قبًال ن همان. ٢

  ،ٌد یَز  َسَتَر در  »دیز «مثل  ؛ظاهر اسم )الف
 . َسَتُروادر  »و«مثل  ؛ریضم )ب

 ریضم فیتعر

 یر یجلوگ«و از موارد کاربرد آن  ندینشیاسم ظاهر م یاست که به جا یاکلمه ١»ریضم«
درست  ،و از اینرو اجتماع اسم ظاهر و ضمیر جایگزین آن. ٢است »از تکرار اسِم ظاهر

                                                             
 آن کار را پنهان و کتمان کرد.: َاْضَمَر األْمَر  اندام شد.الغر و باریک: َضَمَر َیْضُمُر و  َضُمَر َیْضُمُر ُضُموراً  . ١

ای که  به جای کلمه: الضمیر عند النحاة باطن و درون انسان، وجدان.: الَضمیر مخفی، پنهان.: الُمضَمر
 نشیند.اسم می

ع این کاربرد برای ضمیر غائب است . واّال در ضمیر مخاطب مانند ضربَت یا متکلم مانند ضربُت، . در واق ٢
 استفاده از ضمیر ضروری است. و ذکر فاعل به صورت اسم ظاهر ممکن نیست. 
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 انند:م؛ ١شودمی ریاز ضم یآن فعل خال،اسم ظاهر باشد یاگر فاعل فعل جهیدر نتنیست 
جاُل  َسَتَر «  ٢»نساءال َسَتْرن«  و» ستروا الرجاُل « شودمیو گفته ن »ساُء النِّ  َسَتَرِت «و  »الرِّ

 ضمیر داراي تقسیمات مختلفی است از جمله:
 :منفصل ،متصل )الف

متصل ری دیگ ۀکلمرود و باید به نمینهایی به کار ـکه به ت تضمیری اسضمیر متصل 
 . »َسَتْرَت «در  »َت « :مانند ؛دشو

 « :مانند ؛رودقل به کار میتی و مسضمیر منفصل ضمیری است که به تنهای
َ
 ٣. »ْنَت أ

 :مستتر ،بارز  )ب

در » ُتْم : «مانند؛ داردی شکار آکه صورت قابل مشاهده و  است یضمیر بارز ضمیر 
 . باشدمیو دارای دو قسم متصل و منفصل  ،»َسَتْرُتم«

                                                             
 .٢١١،ص ١. الضمیُر قائٌم مقاَم االسِم الظاهِر و الغرُض من االتیان ِبِه االختصاُر.جامع الدورس العربیة ؛ج ١
اجتماع اسم ظاهر و ضمیر به کار رفته است که تحلیل آن در علم نحو » اکلونی البراغیث« . در مواردی مانند ٢

 شود.بیان می
فی  رها والْد الذی یقع فی آخر الکلمة، وال یمکن أن یکون فی َص «أولهما: المتصل؛ وهو:  :. البارز قسمان٣
 ...حدهبه و إذ ال یمکن النطُق ؛ »هاتِ لَ ْم ر ُج ْد َص 

؛ لنحو الوافیا.... منبع: عباس حسن؛ ِه ، ویبتدئ الکالُم بِ ِه تِ لَ ْم ل ُج فی أوّ  َع الذی یمکن أن یَق « :ثانیهما: المنفصل؛ وهو
میالدی در استان منوفیه مصر به دنیا آمد. اثر معروف  ١٩٠٠عباس حسن در سال .١٩٧-١٩٩و  ٢٠٥-٢٠٦،ص١ج

نابع غنی در حوزه ادبیات عربی بوده که نگارش آن از جهات گوناگونی است که یکی از م» النحو الوافی«او، کتاب 
 ابن مالک صورت گرفته است. » الفیه«قابل تحسین است. تنظیم این کتاب بر اساس 

 

 

 



   ماضی معلوم     35

 
 

ع در ه در واقکبل ،ندارد شاهده و آشکاریمکه شکل قابل  ستای ضمیر مستتر ضمیر 
و تقسیم به متصل و منفصل » َسَتَر «در  »ُهَو « :مانند ؛شودمی »اعتبار«کلمه  ندرو
 ١. شودمین

 نکته
در  »ْت «جزهب ،ندهستبارز  ریضم ،اندمتصل شده یبه آخر فعل ماض هک ییهاعالمت. ١
 . فاعلند ثیتأن »عالمت«که فقط  پنجم و چهارم یهاغهیص
باشد که چون در لفظ ظاهر یم »َی ِه «و» ُهَو « بیترت به ،چهارم واول  غهیدر دو ص ریضم. ٢
 . ندیگویم» مستتر ریضم« هابه آن ،ستندین
 گر فاعِل ا  یعنی ؛است »یزیجا استتار«به نحو چهارم واول  یهاغهیدر ص ،ریضم استتار. ٣

 . ستیمستتر ن فعل در یر یضم چیه ،)یٌّ َعلِ  َنَصَر  مانند:( اسم ظاهر باشد ،فعل
  

                                                             
وان گفت: تجزء کدام یک از ضمایراند؟ متصل یا منفصل؟ در پاسخ می» ضمایر مستتر«. سوال مطرح است که  ١

از آن » فظیل«شود که ما بخواهیم با نمی» نطق«آید این ضمیر  مخفی بوده و تتر بر میهمچنان که از نام ضمیر مس
ور معنای است این تعبیر برای تص» هو«شود فاعل آن ضمیر مستتر گفته می» ضرب«تعبیر کنیم، و اگر در مانند 

ضمیر مستتر جزء هیچ کدام ) پس در واقع،  ٢٠، ص ١، جحاشیة الّصبانتقریبی آن و برای تمرین آمده است (ر.ک : 
» صورت ظاهری«از ضمایر متصل یا منفصل نیست و تقسیم ضمیر به متصل ومنفصل مربوط به ضمیری است که 

 لنحو الوافیاضمیر مستتر را جزء ضمایر متصل می دانند.ر.ک  ،البته برخی داشته باشد؛ یعنی همان ضمیر بارز
 . ١٩٨ص۱ج
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 ر مرفوعی فعل ماضیجدول ضمای
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم اندیشی

د  از و بای ،نیستصحیح  ،مهچهاردز فاعل اسم ظاهر در صیغه هفتم تا چرا استفاده ا
 ؟ضمیر استفاده شود

  

 توضیحات ضمیر صیغه
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 

 َت 
 ُتما
 ُتم
 ِت 
 ُتما
 ُتّن 

 
 
 

 توضیحات ضمیر صیغه
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

 هو
 ا
 و
 هي
 ا

 َن 

 مستتر
 
 
 مستتر

 

 توضیحات ضمیر صیغه

١٣ 
١٤ 

 ُت 
 نا
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 پرسش و  تمرین

 . ضمایر چهارده صیغه فعل ماضی را نام ببرید. ١
 . دیذکر کن یفعل قرآن پنج »َفُعَل  ،َفِعَل  ،َفَعَل «هر کدام از اوزان  یبرا. ٢
 . دیکنو معنا صرف  را »َحُلم ،َرِحَم  ،١َخَتَم « یهافعل غهیص چهارده. ٣

 . دیمناسب ذکر کن یهاغهیص ،ریز  یمعان یبرا. ٤
  ،من نشستم    ،زنان راست گفتند   ،میکرد یار ی ما
 . ما دانستیم   ،دیشما دو مرد زد   ،یرفتیک مرد  تو
 . دیکن حیرا تصح ریز  اغالط. ٥

جاُل  َنَصُروا  . ضربتم أنتما  ،َعلِموا النساءُ   ،کتبا المرأتان  ،الرِّ

 . دینک انیرا ب کیو وزن هر  غهیص ،را مشخص کرده ماضی یهاعلف ،لیذ آیات مبارکهدر . ٦

  MN   M  L   K  J  I   H  G  F  E  DL ٢
  M  M   L  K  J  I  HL ٣
  M  E  D  C  B  A  @  ?         >  =L ٤ 

                                                             
 آن کار را به پایان رسانید. :امًا العمَل َخَتَم یْخِتُم َخْتمًا و ِختَ  . ١
 .١٢. مائده:  ٢
 .٤٥. ابراهیم:  ٣
 .١٣٥. آل عمران:  ٤

 

 

 



 

 

 



ی ل حاالت  ما
انه هارگچ  آشنا شدیم و در این درس با حاالت ،ضمایر فعل ماضی در درس قبل با کیفیت ساخت  و

 . آشنا می شویم ،فعل ماضی از حیث معنا
 

 از جهت معنا چهارگونه است: ،یعرب اندر زب یماض فعل
در زمان گذشته صورت گرفته است و تا  یحالت ای یکند که کار یم انیب :)مطلق( سادهیماض. ١
 . )شد وکین دیز ( ٌد یز  َحُسَن  و )رفت دیز ( ٌد یز  َذَهَب  مانند:. میکردیاز آن استفاده م هاحال در مثالهب

 شود:یساده به دو صورت ساخته م یماض یمنف
 . یبر سر فعل ماض هیناف ی»ال« ای »ما«با آوردن  )الف

 ُد یز  َذَهَب  مامانند: . کندیم یآن را نف یو معنا آمدهدر یفعل ماض شرط بر سر بدون »ما«
 . )نرفت دیز (
جمله  کیدر  یدو فعل ماض یعنی ؛شود شود که تکراریداخل م یبر سر ماض یصورت در »ال«

نکرد  قیتصد ٣. L U        T٢    MS  R١  مانند:. میکن یهر دو را منف میآمده باشد و ما بخواه

 . و نماز نخواند
 .  ٌد یز  ْذَهْب یَ َلْم مانند:  ،بر سر فعل مضارع ٤»َلْم « با آوردن )ب

                                                             
  راست گفت. :قاً ِصْد و  قاً َصْد  ْصُدُق یَ  َصَدَق  .١ 

  .نماز خواند و دعا کرد :َصالًة  یَصلِّ یُ  یَصلّ .٢ 

 .٣٣. قیامت: ٣ 
 شد. دیواهدر حاالت فعل مضارع آشنا خ حروف، نیا یبا اثر لفظ . ٤

 

 

 



 علم صرف   40

ی حرف تاکید است و نشان م می آید قد» قد«گاهی قبل از فعل ماضی حرف:ینقل یماض. ٢
ن می نشا ،این حرف عالوه بر بیان حتمیت انجام فعل. دهد که فعل حتمًا انجام شده است

 مورد انتظار بوده و اثر آن تا زمان ،دهد که آن فعل در گذشته نزدیک اتفاق افتاده و انجام آن
  )زید رفته است(مانند: قد ذهب زید  . حال باقی است
 ٌد یز  ْذَهْب یَ  اَلّم  مانند:. شودمیو فعل مضارع استفاده » لّما«رکیبی از حرف برای نفی چنین ت

 . )نرفته است )تا به حال(هنوز  دیز (

 نیب زا انجام گرفته و اثرش شتهدر زمان گذ یحالت ای یکند که کار یم انیب :دیبع یماض. ٣
 کاَن  ٌد یز  مانند: شودمیساخته  یبا فعل ماض »کان« فعل بیاز ترک یماض نیا. رفته است

 ١. )و بکر رفته بودند دیز ( و بکٌر کانا َذَهبا زیٌد  ،)رفته بود دیز ( َذَهَب 
 دیز ( کاَن َذَهَب ما ٌد یز مانند: . شودیساخته م »کاَن «سر  بر هیناف ی»ما« آن با آوردن یمنف

 . )نرفته بود

 مستمّر  و یدر پ یدر زمان گذشته پ یحالت ای یکند که کار یم انیب :یاستمرار  یاضم. ٤
 ٌد یز ند: شود مانیم هبا فعل مضارع ساخت »کان« بیاز ترک یماض نیا. صورت گرفته است

 . )رفتیم دیز ( ْذَهُب یَ کاَن 

̀   M  :شودیچند کلمه فاصله م ای کی ،و فعل مضارع »کاَن « نیب یگاه    _  ^  ]  \

aL )٢)دندیخوابیاز شب را م یها کمآن 
 شود:یه دو صورت ساخته مب یاستمرار  یماض یمنف

                                                             
َھَب  دٌ یز«شود مانند: یآورده م زین» قد«حرف ،»کان«از فعل بعد ایقبل  یگاه.  ١

َ
د کاَن ذ

َ
د کاَن  ٌد یز« ای» ق

َ
 ق

َھَب 
َ
َھَب  ٌد یکاَن ز«مانند:  ،آورندیم یو فعل ماض »کاَن « نیب یاسم ظاهر  یو گاه» ذ

َ
 .»ذ

  .١٧. ذاریات:٢
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 . )رفتینم دیز ( ْذَهُب یَ ما کاَن  ٌد یز  مانند: »کاَن «بر سر » ما«آوردن  )الف
ـــارع بر هیناف ی»ال« آوردن )ب ـــر فعل مض  و )رفتینم دیز ( ذَهُب یَ کاَن ال ٌد یز مانند:  ،س

MQ  P  O  N  M  LR  Lجام ( ١ ـــنـدی کـه ان از کـارهـای نـاپس
 . )ایستادندباز نمی ،دادندمی

 نکته
از  اما در بعضی. هر چند ساختار فعل ماضی در اصل وضع، برای بیان زمان گذشته است

 . که در درسهای بعدی بیان خواهد شد. است» آینده«یا»حال«موارد، زمان فعل ماضی

 معنی مثال منفی مثبت نوع ماضی

 َفعل ساده
 ما + َفعل
 ال + َفعل

 مضارعلم + 
 زید رفت ذهب زید

 زید رفته است قد ذهب زید لّما + مضارع َفعل قد + نقلی
 زید رفته بودزید کان ذهب ما + کان + َفعل کان + َفعل بعید

 کان + مضارع استمراری
 کان + مضارعما + 

 کان + ال + مضارع
زید کان 
 یذهب

 زید می رفت

 
  

                                                             
 .٧٩. مائده: ١
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 هم اندیشی

 عبارت با ١». . .  َسَجدو  رَکعسألته عن رجٍل « نظر شما تفاوت معنایی روایته ب
 ؟چیست ». . . .  یسُجدو  یرکعسألته عن رجل «

 پرسش و  تمرین

 . دیترجمه کن یرا به عرب ریجمالت ز . ١
 ،دیجنگیم یعل  ،بود دهیحسن خواب ،دیادرس نخواندهمردها  شما
 ،داشتیمادرم مرا دوست م  ،یک زن نگو تو ،کردندیم یها باز بچه

 . آن دو مرد نروند  ،من نباید زده شوم  ،رفتمیم درسههر روز به م
 . دیرا مثبت کن یو جمالت منف یقبل را منف نیجمالت مثبت تمر . ٢
 . دیترجمه کن یرا به فارس ریجمالت ز . ٣

M  َْاَمل  ْ ا L، M َلَك َصدَرک َرْح َ َسُھمَا  َ ُ ان حني ميتَأ ھل L، M ْظِلُمونَی  ْ ن   اال
ْن ی  َملْ الدھر  َع اُهللا  َقْد  L، M ُکورًا َمْذ  ئًا یَش  ُ  . L َمسِ

 
 

 

                                                             
 ٢٣٩، ص٨. وسائل الشیعه، ج ١

 

 

 



وم ضارع  ع
 در این درس با کیفیت ساخت و ضمایر فعل. تا کنون با مباحث فعل ماضی آشنا شدیم

 . مضارع آشنا می شویم
 

 ٢کند و مقترن به زمان حالمیداللت  یمستقل یکه بر معنا  ١خبری است یفعل ،مضارع فعل
 . باشدمی ندهیآ ای

 هاغهیصساخت  تیفیک

 سه وزن یشود و دارامیآن گرفته  یماض صیغه اّول مجرد از  یثالث  معلوم مضارع صیغه اّول
 و »َضَرَب « ،»َعِلَم « که از »ْحُسُن یَ « و »ْضِرُب یَ « ،»٣ْعَلُم یَ «: مانند ؛َیْفُعُل  وَیْفِعُل  ،َیْفَعُل : است

 یماض اول غهیسر ص بر » ـیَ «ای هتوحمف یایساختن آن ابتدا برای . اندگرفته شده »َحُسَن «
  ٤. میکنمیالفعل را مضموم الفعل را ساکن و المدرآورده و فاء

                                                             
 مطرح گردیده است .» بالغت«گاهی افعال خبری، در مقام  انشاء به کار می رود. که تفصیل آن در  . ١

. مّما یجُب أن یعلم أنَّ کوَن الحاِل زمانًا اصطالح عرفی ال حقیقی، ِاذ الماضی الذی ینتهی إلی اآلن هو مبدأ ٢
 ).٤٦، ص١کنقوز؛ شرحان علی مراح األرواح؛ جالمستقبل فال یوجد زمان هو حال. (شمس الدین أحمد المعروف بدی

وهو الزمان الفاصل بین الزمان الماضی والمستقبل بل اجزاء من » اآلن«لیس المراد بالحال عند أهل العربیة 
ی«أواخر الماضی وأوائل المستقبل مع ما بینهما من اآلن ولهذا تسمعهم یقولون  زیٌد «ل من قول القائ» یَصلِّ

ی  وبعضها باٍق. فجعلوا الصالة الواقعة فی اآلنات المتتالیة واقعة أن بعض أفعال صالته ماض حال؛ مع» یَصلِّ
 ).٥٩، ص١؛ جحاشیة الصبانفی الحال. (الصبان؛ 

ُجُل  ْعَلُم یَ  َعِلَم  . ٣  ایآن گذاشت،  یرو  یعالمت :َعْلمًا ُه  ْعِلُم یَ و  ْعُلُم یَ  َعَلَم .آن مرد دانست و دانا شد :ِعْلمًا َالرَّ
 کرد. یگذار عالمتـ  با داغ کردن ـآن را 
 ،در ادامه همین درس خواهد آمد.الفعلنیحرکت ع نییتع نحوه  . ٤
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با اضافه کردن ضمیر فاعلی، تغییر حروف مضارعه و  ـ: صیغه دّوم تا چهاردهم هاغهیص ریسا
 . شودمیساخته » حسب مورد« ـبه نون ضمه تبدیل 

شماره 
 صیغه

 ١همثال و ترجم نحوه ساخت

 پوشاندمی )آن یک مرد( َیْسُتُر  ُـ+     ْـیـ               َتَر َس  1
 پوشانندمی )آن دو مرد( َیْسُتَران ان+   َـ            ْسُتُر یَ  2
 پوشانندمی )آن مردان( َیْسُتُرون ون+            ْسُتُر یَ  3
 پوشاندمی )آن یک زن( َتْسُتُر تعویض حرف مضارعه           ْسُتُر یَ   4
 پوشانندمی )آن دو زن( انَتْسُترَ  ان+  َـ               ْسُتُر یَ  5
 پوشانندمی )آن زنان( َیْسُتْرن ن+  ْـ               ُتُر َیْس  6
 پوشانیمی )تو یک مرد( ُتُر َتْس تعویض حرف مضارعه           ْسُتُر یَ  7
 پوشانیدمی )شما دو مرد( انَتْسُترَ  ان+  َـ               ُتُر ْس یَ  8
 پوشانیدمی )شما مردان( َتْسُتُرون ون+                 ْسُتُر یَ  9
 پوشانیمی )تو یک زن( َتْسُتِرْین ین+  ِـ               ْسُتُر یَ  10
 پوشانیدمی )شما دو زن( ْسُتَرانتَ  ان+  َـ              ْسُتُر یَ  11
 پوشانیدمی )شما زنان( َتْسُتْرن ن+  ْـ               ْسُتُر یَ  12
ْسُتُر تعویض حرف مضارعه          ْسُتُر یَ  13

َ
 پوشانممی )من( أ

 پوشانیممی )ما( َنْسُتُر تعویض حرف مضارعه           ْسُتُر یَ  14

                                                             
 .الف) ترجمه فعل مضارع، به صورت زمان حال، بیان شده است. ١

 است. آمده به نمایش در» اعمال شده« هایی که حرف مضارعه آن ها تغییر می کنند، این تغییرات به صورت ب) در صیغه

 

 

 



   مضارع معلوم     45

 
 

 تذکر

 نیب »َتْسُتران«و فعل  ٤ ،٧های غهیص نیب »ُتُر ْس تَ «فعل  ،دیابیمیدقت در یکاند  با. ١
  .استفاده از قرائن است ،مورد نظر غهیص صیراه تشخ هاست ک مشترک ٥و ٨ ،١١های غهیص
 روفح« ای» حروف مضارعه« )ن ،أ ، ت ، ی( رندیگمیمضارع قرار های غهیکه در اول ص یحروف. ٢
تَ 
َ
و  یاعم از اصل(باشد  یحرفآن چهار یکه ماض یحروف در مضارع نیا. شوندمی دهیمنا »َن یْ أ
 مفتوح ،از آن باشد شتریب ایچهار حرف  ازآن کمتر  یکه ماض یو در مضارع مضموم )دیزا

 . ١ندهست
 شتریب حرفی 4 کمتر

 ـَ ـُ ـَ
ْکَرَم  َیْکُرُم  ،َکُرَم 

َ
 َیْسَتْکِرُم  ،َم ِاْسَتْکَر                  ُیْکِرُم  ،أ

 

                                                             
 للمضارع حکمین حکمًا باعتبار أّوله وحکمًا باعتبار آخره. فأّما حکمه باعتبار أّوله فإّنه یضّم تارة ویفتح . إنَّ  ١

أو کان بعضها أصًال » دْحَرَج ُیَدْحِرُج «أخری فیضم ان کان الماضي أربعة أحرف سواء کانت کّلها أصوًال نحو 
ْکَرَم ُیْکِرُم «وبعضها زائدًا نحو 

َ
»  َیْضِرُب َضَرَب «ویفتح إن کان الماضي أقّل من األربعة أو أکثر منها فاألّول نحو » أ

وأّما حکمه باعتبار آخره فإّنه تارة یبني علی السکون وتارة یبني علی الفتح وتارة » ِاْنَطَلَق َیْنَطِلُق «والثاني نحو 
 .٣٣، ص١هشام؛ شرح قطر الندی و بل الّصدی؛ جر.ک: جمال الدین ابن یعرب.

ـ .ق در قاهره  ٧٠٨هشام االنصاری در سال  ابو محمد جمال الدین عبدالله بن یوسف بن احمد بن عبدالله بن ه
همین  می رسد و نسبت انصاری وی ازر اکرمبه دنیا آمد. سلسله نسبت او به قبیله خزرج از انصار پیامبر اکرم
شهرتی عظیم به دست آورد و سرآمد همگان  جاست. شاگرد محمد بن سراج و تاج الدین تبریزی بود. در نحو

شد. وی همانند سلف خود ابن مالک، در راه رسیدن به مقاصد خویش از تغییر مذهب ابائی نداشته است. 
نخست حنفی مذهب بود سپس به مذهب شافعی روی آورد و چون در مدارس شافعی به مقام شایسته ای نرسید 

ارس حنبلیان به مقام استادی دست یابد وی تقریبا همه شهرت خود را به مذهب حنبلی گرایید تا بتواند در مد
اوضح «  ،» مغنی اللبیب عن کتب االعاریب«خویش است. از مهمترین تالیفات وی » مغنی«مدیون کتاب 

الصدی« و » کالم العربةفشذور الذهب فی معر « ؛ »ابن مالکةالمسالک الی الفی بّل و الندی است.»قطر
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 :است )لْفُع یَ (مشابه زین )ُل ْفَع یَ  ،ْفِعُل یَ ( گریدو وزن دهای غهیص صرف
 ْفِعْلَن یَ  ،ِعالنَتْف  ،َتْفِعُل  ْفِعُلوَن یَ  ،ْفِعالنیَ  ،ْفِعُل یَ 

 ِعْلَن َتْف  ،ِعالنَتْف  ،َن یَتْفِعل ِعُلوَن َتْف  ،انثِعلَتْف  ،َتْفِعُل 
ْفِعُل 

َ
 َنْفِعُل  ،أ

 . »ُل ْفَع یَ « طورنیهم و

 حرکت عین الفعل

که است » یفُعل ،یفِعل  ،یفَعل «سه احتمال  یداراو  ١در اغلب موارد سماعی »َفَعَل « مضارع
 . دکر  مراجعه »نامهلغت«به  دیاحتماالت با نیاز ا کیهر  نییتعبرای 

غیر افعال  ؛ و درُث رِ یَ  َث رِ َو مانند:  ٤است» لیفعِ «بر وزن ٣غالبًا  ،٢در مثال واوی »لِع َف «مضارع 
 ،٦ئسیَ  ،معِ نَ  ،٥بِس َح «و در چهار فعل. عع یسَم سِم  :مانند. مفتوح العین است ،مثال واوی

                                                             
گاهی از موارد قیاسی آن ، رجوع کنید به شرح شافیه، ج.برای  ١  .١٣٨تا ١١٤، ص١آ
 است.» واو«. فعلی که فاء الفعل آن حرف عّله  ٢
.مضارع بعضی از افعال مثال واوی فقط مفتوح العین آمده است. مانند: َوِسع َیَسع و در برخی دو حالت فتح  ٣

 یوَرع. و کسر عین الفعل مجاز است . مانند:وِرع؛ یِرع و
الفتح  هایف جوزی ،یالمثال الواو ریَفْتُحها، وجاءت أربعة أفعال من غ نیمضارع َفِعل المکسور الع یف اسیاعلم أن الق . ٤

سُس ِـبَ یْ یَ  ِبَس یَ و ُس،ِـئَ یْ یَ  ِئَس یَ َو  ،َیْنَعِـُم  ِعَم نَ و ُب ِـْحَس یَ  َحِسَب  ی:ه و س،یو الکسر، و الفتح أق

 َی َولِ  م،رِ یَ َوِرَم  ِفُق،یَ َوِفَق  ِمُق،یَ َوِمَق  ُق،ِـثیَ َوثق  ِرُث،یَ َوِرث 

ييلیَ 

١١٣٥١١ 

آن را  : َحَسَب َیْحُسُب َحْسبًا و ِحَسابًا ُه .دارای حسب و گوهره نیکو شد : َحُسَب َیْحُسُب َحَسباً  . ٥
 آن را گمان کرد. : َحِسَب َیْحَسُب و َیْحِسُب ِحْسبانًا و َمْحَسَبًه ُه .شمرد
سًا ِمْنُه : . ٦

ْ
ُس َیأ

َ
 َیِئَس َیْیِئُس و َیْیأ
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عده و طبق قا» لیفَع «البته ،ل نیز آمده استبر وزن یفعِ  ،لبر یفعَ مضارع آنها عالوه » ١یبس

>  =  <   M. و در قرآن نیز بدین گونه آمده است. مشهورتر از کسر عین الفعل است

?٢L ٣ . 

ر این و فقط افعال الزم ب. َحُسن یحُسننیز قیاسی و مضموم العین است مانند:  »فُعل«مضارع
 . آیندوزن می

 جردمی ثالث يهاباب
 ٤شش صورت است یدارا )و مضارع یالفعل در ماضنیبا توجه به حرکت ع(مجرد یثالث فعل

 . ندیگومی »باب« هااز آن کیکه به هر 
 . ن فعل آن باب استین حرف مشهورتر یقرار دارد که اّول» یرمز « ،مجّرد یك از ابواب ثالثیهر برای 

. م اً َجْرح َجَرَحهُ شود؛ مانند: میها استفاده نشان دادن ابواب فعلبرای ن رموز یاز ا ،موارداز  یدر برخ 
 . دیآمی» َعَل َیْفَعُل َف «بر وزن » َمَنَع َیْمَنُع «همانند  ،ن فعلیکند که امیداللت » م«رمز 
 »م«حرف  ،رمز آن  ْمَنُع یَ  َمَنَع  مانند     ْفَعُل یَ َفَعَل . ١
 »ض«حرف  ،رمز آن ْضِرُب یَ  َضَرَب  مانند    ْفِعُل یَ َفَعَل . ٢
 »ن«حرف  ،رمز آن ْنُصُر یَ َنَصَر  مانند     ْفُعُل یَ َفَعَل . ٣

                                                             
ُس َیْبساً  . ١

َ
 ًاَیِبَس َیْیِبُس و َیْبأ

 :َخَلَد َیْخُلُد ُخُلودًا : . ٢

 .٣. همزه: ٣
٤ ..: 

ْتُح 
َ
ْتُح  ف

َ
ْتَحتان َضمٍّ ف

َ
ْتٍح َضمُّ َضمٍّ کَ  َکْسُر   َکْسٍر ف

َ
 تانَر ْس ف

ل: مثا رایب ؛کندیم انیالفعل مضارع را بنیو کلمه دوم، حرکت ع یالفعل ماضنیاول، حرکت ع کلمه
َعَل باب  یعنی 

َ
  ؛٢٧ص ؛علم الصرف یمباحث ف ؛عبداللهمحّمد دکتر . ر.ک: ُصُر نْ یَ مثل َنَصَر  ،ْفُعُل یَ ف
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 »س«رف ح ،رمز آن سَمعیَ سِمع  مانند    ْفَعُل یَ َفِعَل . ٤
 »ح«حرف  ،رمز آن ْحِسُب یَ  َحِسَب  مانند    ْفِعُل یَ َفِعَل . ٥
ُ یَ  ١َکُبر مانند     ْفُعُل یَ  َل َفُع . ٦

 نکته

 مانند:  ٢. گاهی  یک ماده دربیش از یک باب استعمال شده است

؛  ـَــ ِضعر  و  َضع ـَــِـر  ـَــ ؛ ٥عِلمو   ـِـــُـ عَلم؛  ـُــ ٤حُسبو   ـَــ حِسَب  و  ـُــ حَسب؛  ـَــُــ ٣زَعم
 ــُـ  ٦طُهرو   ـطَهرـُـ

کر شده مجّرد ذ یك از ابواب ثالثیاز هر  یمتعّددهای نمونه ،رانیشتر فراگیب ییجهت آشنا ،لیدر ذ
 است:

 

                                                             
نِّ  . ١ النًا ِبالسِّ

ُ
رَکُبَر َیْکُبُر ِکْبرًا فِی الُقْدرنَِّکُبَر َیْکُبُر ف

 

 آید.دست می. این موارد از طریق مراجعه به لغت به ٢
سخن حق و َزَعَم َیْزُعُم و َیْزَعُم َزْعماً .ن قوم شدفرمانده و رهبر آ َزَعَم َیْزُعُم و َیْزَعُم َزْعاَمًة َعلی القوِم  . ٣

 درست یا باطل و نادرست گفت(مشکوک)
: آن را  َحِسَب َیْحَسُب و َیْحِسُب ِحْسبانًا و َمْحَسَبًه ُه . : آن را شمرد َحَسَب َیْحُسُب َحْسبًا و ِحَسابًا ُه  . ٤

 .ره نیکو شدحسب و گوه ی: دارا َحُسَب َیْحُسُب َحَسباً . گمان کرد
َعِلَم  کرد. یگذار عالمت –با داغ کردن  -آن را  ایآن گذاشت،  یرو  ی: عالمتَعَلَم َیْعُلُم و َیْعِلُم َعْلمًا ُه .  ٥

ُجُل   : آن مرد دانست و دانا شد.  َیْعَلُم  ِعْلمًا َالرَّ

 پاکیزه شد.پاک و ًةَطُھَر َیْطُھُر و َطَھَر َیْطُھُر ُطْھرًا و َطُھورًا و َطھاَرًة  . ٦

کبر رمز آن، حرف «ك» 
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 َفَعَل َیْفَعُل باب 
 ْخَدُع ی ٣َخَدَع   ْخَضُع ی ٢َخَضَع   ْجَعُل ی ١َجَعَل 

 ْذَبُح ی ٦َذَبَح   ْرَضُع ی ٥َضَع رَ   ْجَحُد ی ٤َجَحَد 
 َفَعَل َیْفِعُل باب 
ِلُف ی ٩َحَلَف   ْسِفُك ی ٨َسَفَك   ْکِنُز ی ٧َکَنَز  ْ

 ْعِدُل ی ١٢َعَدَل   ْحِبُس ی ١١َحَبَس   ْمِلُك ی ١٠َمَلَك
 
 
 
 

                                                             
 آن را درست کرد و ساخت . آن را آفرید. آن را قرار داد. :َجَعَل َیْجَعُل َجْعًال ُه  . ١
 : فروتنی و خضوع کرد و آرام گرفت.َخَضَع َیْخَضُع ُخُضوعاً  . ٢

 ُهَخَدَع َیْخَدُع ِخْدعًا ُه  . ٣

 ورزید. او را تکذیب کرد به او کفر ًا ُه:دَجَحَد َیْجَحُد َجْحدًا و ُجُحو . ٤
هُ  . ٥ مَّ

ُ
بچه (انسان یا حیوان) پستان َرِضَع َیْرَضُع و َرَضَع َیْرَضُع و َیْرِضَع َرْضعًا و َرضاعًا و ِرَضاَعًه الولُد أ

 مادر را مکید.
ْبحًا ُه  . ٦

َ
َبُح ذ

ْ
َبَح َیذ

َ
 آن را شکافت . سرش را برید.ذ

 مال را جمع آوری و ذخیره کرد.: َکَنَز َیْکِنُز َکْنزًا الماَل  . ٧
 آب یاخون را ریخت.َسَفَک َیْسِفُک َسْفکًا الماَء أو الدَم : . ٨
 به خدا سوگند یا کرد.َحَلَف َیْحِلُف َحْلفًا و َمْحُلوفًا باللهِ  . ٩

 آن شد.آن چیز شد، صاحب و مالک  ی: دارا ءَ یَمَلَک َیْمِلُک َمْلکًا و َمَلَکًة و َمْمِلَکًة الش . ١٠
 او را از آن چیز بازداشت و منع کرد. : ءیَحَبَس َیْحِبُس َحْبسًا و َمْحَبسًاُه َعِن الش . ١١
 میان فالنی و زید مساوات برقرار کرد.تیر را راست کرد.: َعَدَل َیْعِدُل َعْدَال السْھَم  . ١٢

ح 
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 َفَعَل َیْفُعُل باب 

 ْبُطُل ی ٢َبَطَل   ْزُعُم یَزَعَم   ْبُسُط ی ١َبَسَط 
 ْخُلُد یَخَلَد   ُن ْسکُ ی ٤َسَکَن   ْحُشُر ی ٣َحَشَر 
 َفِعَل َیْفَعُل باب 
 ْلَبُس ی ٦َلِبَس   ْقَنُط یَقِنَط   ْفَزُع ی٥َفِزَع 
 ْخَسُر ی ٩َخِسَر   ْلَحُق ی ٨َلِحَق   ْکَرُه ی٧َه َکر

 َیْفِعُل  َفِعَل باب 
 ِبُس ییِبَس ی  ِئُس ییِئَس ی   ْنِعُم یَنِعَم 

  

                                                             
 دست دراز کرد.َبَسَط َیْبُسُط َبْسطًا الیَد:دخوشحال کرد : آن مرد راَبَسَط َیْبُسُط َبْسطًا الرجَل  . ١

 ضایع شد. از بین رفت. َبَطَل َیْبُطُل َبْطًال و ُبُطوًال: . ٢
 مردم را گرد آورد و جمع کرد. :َحَشَر َیْحُشُر َحْشرًا الناَس  . ٣
به او  :َیْسُکُن ُسکونًا ِاَلْیهِ  َسَکَن ت کرد.: در آن خانه سکونالداَر و ِفي الدارِ  یَسَکَن َیْسُکُن َسکنًا و ُسْکنً  . ٤

 : فقیر و مستمند شد.َیْسُکُن ُسکوناً  َسَکَن آرامش یافت.
ِزَع  . ٥

َ
َزعًا الیه ف

َ
 : به او پناه برد.َیْفَزِع ف

ْبسًا لُ َیْلَبُس  َلِبَس  : آن مطلب را بر او پیچیده و مشتبه و نا مفهوم کرد.َیْلَبُس َلْبسًا َعلیه االمَر  َلِبَس  . ٦

 جامه پوشید. الثوَب:
 : از آن چیز بدش آمد.ءَ یَکِرَه َیْکَرُه َکْرھًا و ُکْرھًا و َکراَھًة و َکراِھَیًة الش . ٧
 رسید، به او پیوست. ی: به فالن َیْلَحُق َلْحقًا فالنًا و ِبفالٍن  َلِحَق  . ٨
 سارت دید: زیان کرد، خَیْخَسُر َخْسرًا و َخَساَرًة و ُخْسراناً  َخِسَر  . ٩
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 ١َفُعَل َیْفُعُل باب 
 ْکُمُل ی ٣َکُمَل    ْبُعُد ی ٢َبُعَد   ْطُهُر یَطُهَر 
 ْقُرُب ی ٥َقُرَب   ْکُثُر ی ٤َکُثَر    ْکُبُر یَکُبَر 

 نکته
 از: فعل مضارع عبارتند مرفوعی ریضما. ١

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
 اند.. افعال مستعمل در این باب، بسیار کم١
 دور شد. َبُعَد َیْبُعُد ُبْعدًا و َبِعَد َیْبَعُد َبَعدًا: . ٢
 : کامل شد. َیْکُمُل و َکَمَل َیْکَمُل َکماالً  َکُمَل  . ٣
 : زیاد شد.َکُثَر َیْکُثُر َکْثَرًة  . ٤
ُرَب  . ٥

َ
ْربًا  ق

ُ
ِرَب َیْقَرُب ق

َ
ْرباناً َیْقُرُب و ق

ُ
 : نزدیک شد. و ق

 توضیحات ضمیر صیغه
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 

 هو
 ا
 و
 هی
 ا

 َن 

 جوازیاستتار 
 
 

 جوازیاستتار 

 توضیحات ضمیر صیغه
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 

 انت
 ا
 و
 ی
 ا

 َن 

 استتار وجوبی
 
 

 توضیحات ضمیر صیغه
١٣ 
١٤ 

 َانا
 نحن

 استتار وجوبی
 استتار وجوبی
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 »ضّمه« ١، ٤ ،٧ ،١٣ ،١٤های غهیدر ص. مرفوع است ،هنگام تجرد از عوامل ،مضارع فعل. ٢
» عوض رفع نون«عالمت رفع است که به آن  »ن« )٦و ١٢جز به(ها غهیص ریو در سا الفعلالم
 . ندیگومی

 ی:هم اندیش

 . کدامند »فَعل«موارد قیاسی حرکت عین الفعل مضارع 

 پرسش و  تمرین

 . دیده حیبا ذکر مثال توض ،را در فعل مضارع ریضم »وجوبی استتار«. ١
 . دیرا مشخص کن ریاز افعال ز  کیابواب هر  ایباب  ،مراجعه به کتاب لغت با. ٢

 . تعبیتعب  ،فهسیسفه  ،کربیکرب  ،فرغیفرغ  ،لعب یلعب  ،أنسأنس ی ،حسد یحسد ،بغض یبغض

 . دیکنر آنها را مشخص یو ضمارا صرف  ریزهای فعل غهیص چهارده. ٣
 ْکُفرُ یَ  ،ْعَلُم یَ  ،ْخِتُم یَ 

 . دیکن انیرا ب ریز های فعل یو معنا وزن ،ضمیر ،غهیص. ٤
  ،ْرَحَمانیَ  ،َھَدانَتْش  ،َتْنُصُروَن 

َ
 َن یْ ُتلِ َتْق  ،ْغِفرُ أ

 . دیمناسب بسازهای غهیص ریز یمعانبرای . ٥
  ،روندمیمردان         ،سندینومی زنان

 . یکنمی یار ی )زن کی(تو        ،میکنمیما عبادت 

 

 

 



   مضارع معلوم     53

 
 

 . دینک انیرا ب کیو وزن هر  غهیص ،را مشخص کرده مضارع یهافعل ریز شریفه در عبارات . ٦

 M    Q  P        O  N  M  L   K  J  IL١  ـ

 ٣ μ   ´  ³  ²  ±  °  ¯¶  …L  ®»  ¬  ٢©   Mª  ـ

-  M  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L ٤ 

ُرُسَك  ،العٌمل خٌري من املاِل  ،یا کمیُل « ـ َ ُْرُس املاَل ٥العُمل  َ  ٦»َو أنَت 

 

                                                             
 .٥٥آل عمران:  .١
َسَم  . ٢

َ
ْس  ْقِسُم یَ  ق

َ
 را بخش بخش و قسمت کرد. زیآن چ: ءَ يالش ماً ق

 .٣٢. زخرف:  ٣
 .٧٣نحل:. ٤
 کرد. ینگهدار  واز او حراست کرد، آن را حفظ َحَرسًا ُه:  ْحُرُس یَ  َحَرَس  . ٥
است چرا که دانش، تو را پاسبان است و تو مال را . کمیل! دانش بهتر از مال ١٤٧. نهج البالغه؛ حکمت  ٦

نگهبان.

 

 

 



 

 

 



 -ضارع ل حاالت  
ها و ژگیبا وی در این درس. در درس گذشته با کیفیت ساخت و ضمایر در فعل مضارع آشنا شدیم

 . آشنا می شویم ،حاالت مختلف فعل مضارع

 :مقدمه

 است: لیذ اتیو خصوص هایژگیو یدارا ١مضارع در اصل فعل
 ٢. مشترک است ندهیو آ حال انیم -
 . است مثبت -
 . است یخبر آن  یمعنا -
 . است مرفوع -
 ٣. کندیم انیب دیتأک بدونصورت ساده و  هرا ب معنا -

                                                             
 .خاصیبدون حضور عامل  و خود یبه خود یعنی »اصل« .١
 ها عبارتند از:ترین آن. در مورد زمان فعل مضارع، اقوالی مطرح است که مهم ٢

 الف) این فعل، مشترك بین زمان حال و آینده است.
. با توجه به اینکه هنگام تجّرد از قرائن، ١دو استدالل شده است: شده است. وبرآن، » حال«ب)وضع برای 

و در زمان » حقیقت«شود، پس استعمال آن در زمان حال به صورت می» حال«فعل مضارع حمل بر زمان 
. برای خصوص زمان گذشته، فعل ماضی و برای زمان آینده، فعل امر وضع ٢است.» مجاز«مستقبل به صورت 
 ایسته است برای خصوص زمان حال نیز فعلی وضع شود که همان مضارع است.شده است ؛ لذا ش

 . مبحث تاکید فعل مضارع در جای خود خواهد آمد. ٣
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 ذکورم اتیو خصوص هایژگیاز و یبرخشود که یافزوده م یزیآخر فعل مضارع چ ایبه اول  یگاه
 . پرداخت میها خواهاز آن کیهر  یبه بررسدر اینجا دهد یم رییرا تغ

 : مضارع حال و استقبالاول حالت

 )ـلَ ( الم مفتوحه ،آنگاه در اول  هرولی . فعل مضارع؛ مشترک میان زمان حال و آینده است
 ای »نیس« از حروف یکیو اگر  ،)زندیدارد م( َلَیْضِرُب  مانند:. شودیمختص به حال م ،دیدرآ

 خواهد( ُب ْضرِ یَ  َسْوَف  ای ْضِرُب یَ َس مانند: . کندیم دایاختصاص پ ندهیبه زمان آ ،دیدرآ ١»َسوَف «
 . دکنبه زمان گذشته داللت می» لّما« و » لم«کما اینکه با درآمدن برخی حروف مانند. )زد

 نکته
 . کنندمی تص به حال، نیز زمان مضارع را مخلیسو  إن نافیه، ما نافیهبرخی الفاظ دیگر مانند: . ١
 -َمْن  -هیشرط اْن  -ینه یال -الم امر( وازماز ج یو بعض )اَذْن  -َکی -َلْن  -ْن اَ (ادات نصب . ٢

 . نندکیم ندهیبه آ مضارع را مختص یمعنا زین )استفهامیه هل(و  )تأکید نون(و   ). . . ما و

 یمضارع منف دوم: حالت

  »إن«و  »ال« و »ما« ،بر اّول فعل مضارع اگراّما . است»مثبت«به خودی خود ،فعل مضارع
 . )زندینم( ْضِرُب یَ ال ای ْضِرُب یَ ما: نندما. کندیم یآن را منف ،دیدرآ هیناف

̄  °   ±     M  فرماید:قرآن می   ®  ¬L  .نیز فعل مضارع را منفی  نلو  لّما ، لم ٢
  . کندمی

                                                             
 است. ردو  هندیآ یبرا »َسوَف « و کینزد هندیآ یبرا »نیس«.١ 
  .١١١. انبیاء: ٢
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 انشائیمضارع سوم:  حالت

 مثًال چنانچه،ولی در مواردیدهد ،و از تحقق  چیزی خبر می٢است یخبر  ،١مضارع فعل
 «: مانندحروف استفهام  ،آنبر سر 

َ
 جانیکه در ا -ییآن را به انشا یمعنا ،دیدرآ »َهْل « و »أ

تَ مانند: . کندیم لیتبد - سؤال است
َ
 )؟یرو یم ایآ( ْذَهُب أ

 منصوب و مجزوممضارع چهارم:  حالت

اعراب رفع است  یدارا ،٣در صورت نداشتن عامل جزم و نصب ،مضارع معرب یهاغهیص
 ١٣ ،٧ ،٤ ،١ یهاغهیعالمت رفع در ص. ْضِرُب یَ  مانند: ،ندیگویم »مرفوع مضارع« که به آن

 . ٰی ْخشیَ  ،ْدُعویَ  ،یْرمِ یَ  ،ْضِرُب یَ انند: م. )ر استمقد ،ضمه در فعل ناقص(است  »ضمه« ١٤و 

 . ضِربانیَ  :مانند ،باشدیم »نون« ،٤مضارع معرب یهاغهیص ریرفع در سا عالمت
 ،کندیمنصوب م اد آن ر نشو لداخ هصباحروف ن ،مضارع بر فعل اگر مضارع منصوب:

 . ِرَب ْض یَ َاْن مانند: 
 . ْن ِاذَ  ،یکَ  ،َلْن  ،َاْن از:  عبارتند هصبان حروف
 ٥. یضرَب  أنمانند: . باشدیم »فتحه« ١٤و  ١٣ ،٧ ،٤ ،١ یهاغهینصب در ص عالمت
  .ْضِربایَ َاْن مانند:  ،است »نون حذف« ،مضارع معرب یهاغهیص رینصب در سا عالمت

                                                             
 .فعل ماضی و مضارع خبری و فعل امر انشائی است. ١
 هییبخالف جمالت انشا ،دارند» خارج« رای. ز هستند قابل صدق و کذب ستند کهه یجمالت ،هیجمالت خبر . ٢

  .ستندیشوند، قابل صدق و کذب نیم جادیا» لفظ یانشا«ندارند و به محض» خارج«که چون 
  . بررسی عوامل نصب وجزم و تاثیرات آنها، بر عهده  علم نحو است.٣
 د.نکنینم رییو تغ بوده یمبن ،جمع مؤنث غهیدو ص.  ٤
 ٰی.ْخشیَ ناَ  ْدُعَو،یَ َان ،َی ْرمِ یَ َان: نند) مقدر است. مایاست (ناقص الف لبمنق »الف«که آخر آن  یفتحه در ناقص . ٥
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 مانند:. کنندیرا مجزوم م آن عوامل جزم داخل شوند ،اگر بر فعل مضارع مضارع مجزوم:
 . ْضِرْب یَ َلْم 

 اند:جزم بر دو نوع لعوام
 . ینه یال ،الم امر ،َلّما ،َلْم از:  دهند که عبارتندیفعل را جزم م کیفقط  )الف
 یَمت ،ماَمْه  ،ما ،َمْن  ،ِاْن مانند: . معروفند »شرط ادوات« دهند که بهیدو فعل را جزم م )ب

  …و
 ،باشده نلن حرف عالفعل آکه الم یمضارع ١٤و  ١٣ ،٧ ،٤ ،١یهاغهیجزم در ص عالمت

 ٢. است »الفعلالم حذف« ،١و در مضارع ناقص »ضمه حذف«
 . ستا »نون حذف« ،مضارع معرب یهاغهیص ریعالمت جزم در سا 

 تذکر
مباحث معتل و آید که در ضمن د میووجبه های اجوف مجزوم  تغییراتی در برخی صیغه

 . است  فعل سالمد بر تاکی قسمتین ادر  و. های بعدی خواهد آمدمضاعف در درس
  

                                                             
اید. برای یادآوری مجددًا به آن رجوع آشنا شده ١با تعریف اصطالحاتی مانند ناقص،اجوف، سالم در صرف . ١

 کنید.
ِلَف . ٢ 

َ
ْبدِ   الَجـْزم َر ـیْ َغ  هِ یف ْنـوِ ٱ َفاأل

َ
 »یْرمیَ  ْدُعویَ «َک  امٰ َنْصَب  َوأ

ْفَع  ،   ازماً ٰج  حِذْف ٱَو  ْنو،ٱ ِھَمایف والرَّ  ِزمـاً ٰال   ْکمـاً َتْقِض ُح  َثالَثـُھنَّ
ریُ ما ذکره: أن الرفَع  اِصُل ٰح  و  الثالثة بحذفھا و  أّن  یف ظھریالجزم  و أّن  اءیو الواو و ال األلف یف َقدَّ

ریُ و الواو، و  اءیال یف ظھری النصب  األلف. یف َقدَّ
 .٨٥ص  ،١ج  ،مالکابن هیبر  الف لیعقابن شرح :ر.ک
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 هم اندیشی

در حاالت چهارگانه مذکور در درس را » فعل مضارع«تغییرات لفظی و معنایی 
 . مشخص کنید

 پرسش و  تمرین

 ؟منظور از جمله خبری و انشائی چیست. ١
 . صرف نمایید» مجزومی«و » منصوبی«را در حالت » ینُصر«چهارده صیغه فعل مضارع . ٢
مت عال ،نموده انیب لیذ فهیرا در جمالت شر  مضارع یهاشدن فعل و منصوب مجزوم علت. ٣

 . دیسیجزم و نصب آن را بنو

 M  «  ª  ©  ¨L .١   

 M  È  Ç  Æ  Å  ÄL .٢   

ْ َتْض ال« :ٌّ  االمام ِدُر ما ال ٣َم ْ َ  َ          ٤. »ِبِه  لوفاِء ا َ

                                                             
 .٧.محّمد: ١ 
 .٢٧. نور: ٢ 
و َضمانًا  ناً َضْم  ْضَمُن یَ  َضِمَن  داد. یآن شد، آن را در خود جا یمحتو : و َضمانًا ہُ ناً َضْم  ْضَمُن یَ  َضِمَن  .٣ 

 شد. زیآن چ ضامن: و ِبهِ  ءَ یالش
 .٨٠١، ص٢. غرر الحکم، ج ٤

 

 

 



 

 

 



عال  جاز  ا
شان به کار که فعل ماضی یا مضارع در غیر معنای اصلی مهمترین مواردی در این درس؛

 . شودمیبیان  ،اندرفته
 
 

نده داللت یا آیقتًا بر زمان گذشته و فعل مضارع بر زمان حال یوضعًا و حق یگذشت که فعل ماض
رای بخود که  یر از زمان اصلیغ یمجازًا در زمان ،یبا وجود قرائن ،ن افعالیاگاهی کند؛ اّما می
در  ،ح جمالت و به تبع آنیدر فهم صح ،ن مواردیاند که توجه به اکار رفتهاند بهوضع شدهآن 

 ١. دارد یار مهّم یها نقش بسح آنیترجمه صح

 عبارتند از: ،کار رفته استبه٢ یا آینده حال یبه معنا یکه فعل ماض ین مواردیتر مهم )الف
 . . . و ِبْعُت ٣٣ْنَکْحُت أغ عقود؛ مانند: یص. ١

 . ٤َرِحَمَك اللهطلب؛ مانند:  یمعنا. ٢

                                                             
 ،مبحث ماضی.شرح کافیهو  ٥٠، ص ١، جنحو وافی.ر.ک:  ١
 ماضی در صیغ عقود  به معنای حال و در سایر موارد معنای آینده است.. ٢
ْنَکْحُتُه المرأةَ .  ٣

َ
 آورم.: آن زن را به ازدواج او در میأ
 رفته است. به کار» دعا«. خداوند تو را ببخشاید. فعل ماضی در معنای  ٤
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M  0 ١؛ML  K  J  I   H  G…L ؛ مانند:ات شرط جازمو ادو » اذا«بعد از . ٣

   7  6  5  4  3  2   1L .٢ 

 ٣. MX  W  V  U   T  S  R  QYL ؛ مانند: »َحْیُث «بعد از . ٤

 ٤. Mw  v  u   t  s  r  q  px  …L ؛ مانند: موصولبعد از . ٥

ما«بعد از . ٦ M . . .h  g  f  e  d  c   b   ai  …LL٥؛ مانند: »ُکلَّ

!     "  #             $  %  &  '  )    (      *   M  ؛ مانند:٦هیهمزه تسوبعد از . ٧

  +L .٧ 

 عبارتند از:  ،کار رفته استگذشته به یکه فعل مضارع به معنا ین مواردیتر مهم )ب

 ٨ M <  ;      :  9   8   7  6L  ؛ مانند:» کان«بعد از . ١
                                                             

 . ٣٦. روم: ١
 . ١٠٠. طه: ٢
 . ١٤٩. بقره: ٣
 . ٣٤. مائده:٤
 . ٥٦. نساء: ٥

٦  . .
 . ٢٥و ١٠، ص٤؛ جحاجبشرح کافیه ابنر.ک: رضی الدین االسترآبادی؛ 

هـ . ق متولد شد. در اصل  ٥٧٠ابو عمرو جمال الدین عثمان بن عمر مشهور به ابن حاجب، نحوی و فقیه مالکی در سال 
اند. ابن حاجب در اسنا (شهری در ای در همدان) بودهایرانی بوده است. خاندان وی احتماًال  از کردان ساکن دونه (قریه

صعید مصر) به دنیا آمد. در ادبیات شاگرد شاطبی، و گویا زمخشری بوده است. در روزگار او جدال میان دو مکتب منطقه 
(در صرف) » شافیهال«داد. دو کتاب بصره و کوفه فروکش کرده بود و کسی نسبت به این یا آن مکتب تعصبی به خرج نمی

 در نحو) او را به شهرت رساند.»(الکافیه«و 
 . ٦. بقره: ٧
.٧٤.انبیاء:٨
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 ١. M  ±  °  ¯   ® . . .L ه؛ مانند: یشرط» َلْو «بعد از . ٢

M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;  D ؛ مانند: »إذ«ازبعد . ٣

E…L .٢ 

 ٣. M  ,  +   *  )L ؛ مانند: »َلْم «ازبعد . ٤

 ٤. M…k  j  i  h  gl  …L؛ مانند: »َلّما«ازبعد . ٥

»        ¬  ®  ¯  °  ±  M  ´  ³   ² ؛ مانند: یمضارع بر ماضعطف فعل . ٦

¶       μ¸    …L .٥ 

 نکته:
سا در بلکه چه ب . موارد تغییر زمان صیغه ماضی و مضارع  در تمام موارد فوق دائمی نیست. ١

  .برخی از این موارد صیغه فعل در زمان اصلی خود به کار برود مانند: نصرُت الذي جائنی أمس
ر ای که قطعًا دمسألهتوان از میرو از این. فعل ماضی بر امر موجود و قطعی داللت می کند. ٢

¾  ¿   Mدر آیه کریمه » فزع«مانند تعبیر . دنمویابد با صیغه ماضی حکایت آینده تحقق می

Å  Ä  Ã   Â     Á  ÀL و یا تعبیر . واز این رو بر فعل مضارع عطف گردیده است ٦

                                                             
 . ٧٠. واقعه: ١
 . ٣٧. احزاب: ٢
 . ٣. اخالص: ٣
 . ١٤. حجرات: ٤
 .  ٦٣. حج: ٥
 .٨١نمل:. ٦
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 ،هر چند زمان  وقوع  فتح  آینده است که M  %  $  #  "      !L١ در آیه مبارکه  کار رفتهه ب
ین ، و از هما  به خاطر قطعی بودنش گویا  موجود شده و تعبیر به صیغه ماضی شده استامّ 

  ٢. M"  !  ,  +  *  )  (  '  &   %  $  # . . . L نمونه است آیه کریمه:

گونه موارد صیغه مضارع را به کار برد و آن را به منزله ماضی و همچنین است می توان در این 

  ٤. L*   +  ,  -  .  /  ٣    (M  :کریمه آیهمانند . دانست

 

 هم اندیشی

 چیست؟ ٥ M    T  SU  X  W  VY    L  زمان فعل در آیه مبارکه:

 
  

                                                             
 .١فتح: . ١
 . ٤٤. اعراف:٢
ما َیَوّد الذین کف«فتدخل علی الفعل الماضي خاّصة ألّنه تحّقق فأّما قوله تعالی» ما« ب» رّب «تکّف . ٣ » رواُربَّ

باب في الل. مقطوع بوقوعه إذ أّنه خبٌر من الله تعالی فجری مجري الماضي في تحّققه وقع المستقبل هنا ألنه
 .٣٦٧، ص١؛ ابوالبقاء عکبري؛ جعلل البناء واالعراب

 . ٢. حجر: ٤
 .٦٧.مائده:  ٥
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 پرسش و  تمرین

 . دیکن یمعن ل رایفه ذیافعال عبارات شر  ،با توجه به قرائن موجود. ١

 ١. M . . .3   2  1  0  /  .4  :  9  8  7  6  5; . . .    Lـ 

 ٢. M&  %  $  #  "  !'  … L ـ 

 ٣. M… ]  \  [  Z  Y^  …Lـ 

 ٤. M  7    6      5  4L ـ 

 ٥. M  <  ;  :  9L ـ 

̂     _  `  Mc  b  a ـ    ]  \  [  Zd  … L .٦ 

-  M $  #  "  !       (  '  &  %L٧

                                                             
 .٢٥. بقره: ١
 .٩٨. هود: ٢
 .١٦٥. بقره: ٣
 . ٦. نبأ: ٤
 .١. زلزله: ٥
 .١١. یونس: ٦
 .١٠٥.مومنون: ٧

 

 

 



 

 

 



وم ا   ع

با درس  در این. تا کنون با کیفیت ساخت و برخی احکام فعل ماضی و مضارع آشنا شدیم
 . آشنا می شویم مختلف فعل امر یهاغهیصساخت  تیفیک

 

 . ١کندفعلی است که بر طلب ایجاد معنایی در زمان آینده  داللت می ،فعل امر
 غهیامر از همان صهای غهیکدام از ص هر. ددار  غهیص چهاردهمضارع و  یمانند ماض زیامر ن فعل

 شود:میگرفته ر یو به روش ز مضارع 

 هاي  غایب و متکلمساخت امر در صیغه

های هغیاول ص به ندیگومی» امر الم« که به آن یالم مکسور  ،متکلمو  بیغاهای غهیص در
 . میکنمیذف ها حرفع را از آخر آن میو عال اضافه کردهمضارع 

 ْلَن ْفعیَ لِ  ،العِلَتْف  ،ْل ِلَتْفع  ُلواْفعیَ لِ  ،الْفعیَ لِ  ،ْل ْفعیَ لِ 
 
َ
 ْل عِلَنْف  ،ْل ْفعِأل

 :انندم ؛است ساکن شود زیجا ،ردیقرار گ »ُثمَّ « ای »فاء« ای »واو«الم امر بعد از  اگر 

 M …/  .  -  ,0…L٢ 

                                                             
 شود.محسوب می -در مقابل خبری -، فعل انشائی . فعل امر ١
 .٢٨٢. بقره: ٢
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 M \  […L١ 
 Mä  ã ٢      å…L٣ 

در » الم«به خاطر وجود  ،امر یبه الم امر است و معنا» مضارع مجزوم«در واقع  ،امر به الم 
ت آن دالل» ئتیغه و هیص«است که  یامر  ،یامر واقع. جاد شده استیمضارع ا های هغیاّول ص

 ٤. غه امر مخاطب استیکند که همان شش صمی» طلب«بر 

 هاي مخاطبساخت امر در صیغه

 :میکنمیمل ع ریز  روشبه  امر مخاطبساختن برای  
 . میکنمیمضارع مخاطب حذف های غهیاول ص ازمضارعه را  حرف. ١
برای  ،و اگر ساکن بود ٥میکنمیاز همان جا امر را بنا  ،بعد حرف مضارعه متحرک بودما اگر. ٢

 مضموم بودن ورتهمزه در ص نیا. میآور میدر اول آن  یهمزه متحرک ،از ابتدا به سکون زیپره
 . شودمیمکسور  ،صورت نیا ریو در غ موممض ،الفعلنیع
 ٧. میکنمیها حذف غهیرا از آخر ص ٦رفع میعال. ٣

 ْلَن عِاْف  ،العِاْف  ،يلِ ِاْفع   ُلواعِاْف  ،العِاْف  ،ْل ِاْفع
                                                             

 . ٨٢. توبه: ١
َطَع  . ٢

َ
ْط  ْقَطُع یَ  ق

َ
 .و قطع کرد دیآن را بر  د،یرا چ زی: آن چءَ يالش عاً ق

 .١٥. حج: ٣
 .٤٠، ص١؛ جشرح التصریح علی التوضیح .داللة األمر بالالم علی الطلب نشأت من الالم ال ِمَن الصیغِة . ٤
َم  مجرد مطرح مياین قسم غالبًا در معتالت و در غیر ثالثي. ٥ م   شود،مانند: کرَّ م.     ُیکرِّ  َکرِّ
 .ستندیعالمت رفع ن رای، ز شوندنمیحذف  ششم و دوازدهم یهاغهیص »ن. « ٦
. باید توجه داشت که برخالف نظر کوفیون، به حذف عالیم رفع در شش صیغه مخاطب، در اصطالح  ٧
باشند... فإّنه لیس بمجزوم بل هو مبنی أجری مجری شود؛ زیرا این شش صیغه مبنی میگفته نمی »جزم«

 .١٦٩المضارع المجزوم. جامع المقدمات؛ کتاب التصریف؛ تعلیقه مرحوم مدرس افغانی؛ ص 
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ل و ماقب دهیکالم واقع شود در تلفظ حذف گرد یدر اثنا یاست و وقت ١وصلهمزه  ،امر ههمز
به خالف همزه صیغه سیزدهم مضارع مجزوم به الم . ْفَعْل ٱَو مثل:  ؛شودمیآن به مابعد وصل 

 . امرکه همزه قطع است
 ٢فعل امرهای غهیساختن ص جدول

شماره 
 صیغه

 مثال و ترجمه نحوه ساخت

 باید بپوشاند )آن یک مرد( ِلَیْسُتْر  جزم          َیْسُتُر +  ل 1
 بپوشانند باید )آن دو مرد( ِلَیْسُتَرا َیْسُتَران+  ل 2
 باید بپوشانند )آن مردان( ِلَیْسُتُروا َیْسُتُرون+  ل 3
 باید بپوشاند )آن یک زن( ِلَتْسُتْر  َتْسُتُر +  ل 4
 باید بپوشانند )آن دو زن( ِلَتْسُتَرا َتْسُتَران+  ل 5
 ندباید بپوشان )آن زنان( ِلَیْسُتْرن مبنی          َیْسُتْرن+  ل 6
 بپوشان )تو یک مرد( ُاْسُتْر  ْسُتُر +  اُ  7
 بپوشانید )شما دو مرد( ُاْسُتَرا ْسُتَران+  اُ  8
 بپوشانید )شما مردان( ُاْسُتُروا ْسُتُرون+  اُ  9
 بپوشان )تو یک زن( ُاْسُتِري ْسُتِرْین+  اُ  10
 بپوشانید )شما دو زن( ُاْسُتَرا ْسُتَران+  اُ  11
 بپوشانید )شما زنان( ُاْسُتْرن مبنی          ْسُتْرن+  اُ  12
ْسُتُر +  ل 13

َ
ْسُتْر  أ

َ
 باید بپوشانم )من( ِأل

 باید بپوشانیم )ما( ِلَنْسُتْر  َنْسُتُر +  ل 14

                                                             
 . همزه امر باب افعال، همزه قطع است. ١
 غه هفتم تا دوازدهم.. همانگونه که گذشت امر مخاطب، امر واقعی است یعنی صی٢
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 نکته
 . ر فعل مضارع استیمانند ضما ،فعل امر ریضما. ١
 و فعل. می باشند»خبری«ل وضع خودهمانگونه که گذشت فعل ماضی و مضارع در اص. ٢
مطرح  یدر مورد زمان فعل امر اشکاالتالبته . ١باشدزمان آن آینده می و. است  »انشائی«امر

پس زمان فعل  ،استزمان حال  دراست و انشاء » انشاء«از جمله اینکه: امر جزء  ،شده است
» وعوق«است؛ اّما زمان حال در انشاء صیغه صدور فرمان و در پاسخ باید گفت: . حال است ،امر
 .  است )در زمان آینده ییعن(بعد از زمان انشاء  یفعل مسلمًا در زمان» تحّقق«و 

 

 هم اندیشی

 مهمترین موارد همزه وصل و قطع کدامند؟
 

                                                             
١  . .

M$  #  "  !...L L. :ر.ک
 (با تصرف).٣٥، ص١؛ جهمع الهوامعجالل الدین السیوطی؛ 

هـ . ق در اسیوط مصر متولد شد. در  ٨٤٩عبدالرحمن بن بکر شافعی مشهور به جالل الدین سیوطی در سال 
موضوعات مختلفی چون تفسیر، حدیث، فقه، ادبیات، قرائت، تاریخ و حّتی طب مهارت داشت. یکی از 

سالگی اولین اثر  ١٧اند. در داده تألیف را به وی نسبت ٥٠٠پرنویسنده ترین مؤ لفان اسالمی است و بیش از 
ن البهجة المرضیة فی شرح الفیة اب«توان به این موارد اشاره کرد: خود را تألیف نمود. از مهمترین آثار وی می

لغة و المزهر فی علوم ال«،»االشباه و النظائر«،»االتقان فی تفسیر القرآن«،»تفسیر الدر المنثور«،»مالک
».رح جمع الجوامعهمع الهوامع ش«،»انواعها
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 پرسش و  تمرین

 ست؟یفعل امر چ زمان. ١
 . دیرا صرف کن ریز های امر فعل. ٢
 ْعَلُم یَ  ،ْغِفُر یَ  ،ُصُر نْ یَ 

 . دیکن انیرا ب ریز های فعل یو معنا  وزن ،ضمایر ،غهیص. ٣
 يِجعِ ِاْر  ،ْخُرْجَن یَ لِ  ،ِاذَھَبا ،ُتْب ِلَنکْ  ،ُاْعُبُدوا

 . دیمناسب ذکر کن غهیص ریز  یاز معان کیهر برای . ٤
  ،دیصبر کن دیبا )شما زنان(   ،ندیبنش دیبا )مرد کیآن (
  .بخندند دیبا )آن مردان(   ،گوش کن )زن کیتو (
 . دیکن انیرا ب کیهر  و وزن غهیص ،را مشخص کرده امرهای فعل ریز ی شریفهعبارات در . ٥

 M¡  ١ے     ¦  ¥  ¤    £  ¢L .٢ 

 MH  G   F  E   DI    L  K     JL ٣
وا« - ُ َبَعاِت  ّذاِت َذَھاَب ا يِعنَد املَعاِص  ُاْذ اَء التَّ َ َ  ٤. »َو

 
 
 

                                                             
َنَت .  ١

َ
ُنوتًا:  ْقُنُت یَ  ق

ُ
 کرد. یو کوچک یفرمانبردار شد، اظهار خوار ق

 .٤٣عمران: . آل٢
 .٥٥یوسف: . ٣
 .هنگام (انجام) گناهان، رفتن لذت ها و باقی ماندن وزر و وبال آن را یاد کنید.١٣٢، ص١غررالحکم؛ ج. ٤
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 . دیرا کامل کن ریز  جدول. ٦
ِ ِاَذا َعِمْلَت َعَمًال َفاْعَمْل . . . :« اهللاّٰللوُُلاهللاّٰ رسوُل   ُه ال ِهللاّٰ نَّ َبُل ِمْن ِعباِدِه اَألْعماَل ِإّال َم َ خاِلصًا ِألَ ا ْ

َن َخاِلصاً  َ
« .١ 

                                                             
طور ناب و خالص برای دهی آن را بهی که کاری را انجام می. زمان١٠٣ص ٧٤بیروت)؛ ج –. بحار االنوار (ط ١

پذیرد مگر آنچه که ناب و خالص باشد.خداوند انجام بده زیرا خداوند کارها را از بندگانش نمی

 امر معلوم مضارع معلوم ماضی معلوم 

  َیْقَبل  1
2    
3    
4    
5    
6    
 ِإْعَمْل   َعِمْلَت  7
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

 7 1 7 ترجمه
 10 12 6 وزن

 

 

 



 . جدول زیر را کامل کنید. ٧

 وزن حروف اصلی فعل
 ماضی
 مضارع
 امر

 ضمیر باب صیغه

 

 َحُسنْت 

 َنعبد

 کفروا

 علموااِ 

 یْرزق

 یجعلون

 ِارکعی

      

 
 
 

 

 

 



 

 

 



عدی   الزم و 
. و متعدی است آن به الزمتقسیم  ،عدم نیاز به مفعولبه اعتبار نیاز و  یکی از تقسیمات فعلگذشت 
 . مشویآشنا می تقسیمباشد  در این درس با این فعل مجهول نیز میبحث ای برای و مقدمه

 
  :کنیدل توجه یذهای به مثال

 . رفت ی؛ عل َذَهَب َعِليٌّ . ١
داً  َسِعیٌد  َنَصَر . ٢  . یاری کردمحمد را  ،دی؛ سعُمَحمَّ
 . را ُبرد علی ،بکر  ؛ّی ِبَعلِ  کٌر بَذَهَب . ٣
 . ؛ سعید علی را روانه کرداً یّ ٌد علیأذهب سع. ٤
 . فراوان شد ،؛ مالالماُل َوَفَر . ٥
 . مال را فراوان کرد ،؛ خداوندَوَفَر الله الماَل . ٦

باشد؛ به عبارت میره فاعل محبوس یدر دا ،است» ذهاب«که همان » حدث« ،لاوّ در مثال 
د باش »اصِل مسئله رفتن«که ناظر به  در ذهن مخاطب یچ سؤالیه» رفتن«له أمسگر با طرح ید
با  فعلی است که مالزم ،فعل الزم. شودمیگفته  »الزم«ن نوع از افعال یبه ا. ماندمین یباق

 . گیردفاعل است و مفعول به نمی
» ١یاصخ ارتباط» «محمد«به نام اسمی کرده و با » یو تعدّ  عبور«ره فاعل یحدث از دا ،مدّو در مثال 

 که در ذهن مخاطب خطور یسؤال» یاری کردن«گر با طرح مسئله یبرقرار کرده است؛ به عبارت د

                                                             
 برای خارج کردن مفعول له، فیه و... است.» خاص«. قید ١
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؛ ١شوندمیه دینام» بنفسهمتعدی « ،ن نوع از افعالی؟ ایاری کرد» راکسی چه «ن است که یکند امی
مفعول «،و به مفعول آن ٢ج داردشود و به مفعول به احتیافعل متعدی فعلی است که با فاعل تمام نمی

 . ندیگو» واسطهیب
» بکر«با  ٣»حرف جّر «به نام » یرابط«و » واسطه«به کمك » َذَهَب «فعل الزم  ،مسّو در مثال 

ده فعل الزم ش» هیتعد«باعث  ،آمدن حرف جّر  دیگربرقرار کرده است؛ به عبارت  یارتباط خاص
ا بمتعدی « ،ن نوع از افعالیبه ا. ر داده استییتغ» ُبرد«به » رفت«فعل را از  یاست و معنا

 . ندیگو» مفعول با واسطه«ها و به مفعول آن» واسطه

 تعدیه عام و خاص

ولی گاهی  )برد(؛ ذهب به)رفت(مانند ذهب . گاهی معنی فعل را عوض می کند ،حرف جر 
 . است »عبور کرد«ی که هر دو به معنا» مّر علیه«و» مّر «مانند فعل . دهدمعنی فعل را تغییر نمی

                                                             
ه نحو: بما تجاوز حدوثه من الفاعل إلی المفعول »الفعل المتعدی«: نویسدمی هیالعربمبادی ؛ درشرتونی رشید . ١
ْثَمَرِت «مااستقّر حدوثه فی نفس الفاعل نحو:  »الالزم«و  »َبَریُت الَقَلَم «

َ
َجَرُة  أ ائیل رشید بن عبدالّله بن میخ.»الشَّ

.ق هـ ١٣٢٤هـ.ق  در شرتون لبنان به دنیا آمد و در سال  ١٢٨١بن الیاس بن خوری معروف به شرتونی در سال 
ب فی تمرین الطال:«در همان شهر درگذشت. وی بیشتر به تالیف کتاب های درسی پرداخته است از آن جمله 

 ».نهج المرسلة«و » مبادی العربیة«، » التصریف و االعراب 
٢ .

. 

. 
 . ٤٣و ١٣، ص١؛ ججامع الدروس العربیهر.ک: غالئینی؛ 

گویند که معنی فعل را کشیده در لغت به معنی کشیدن است. و حرف جر را از این جهت جر می»حرف جر.« ٣
و به مفعول به می رساند.
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 ١. نامندمی »تعدیه عام« و قسم دّوم را  »تعدیه خاص«قسم اّول را 
عموم حروف جر می توانند نقش تعدیه عام را ایفاء کنند به شرط آنکه از جهت معنی با فعل 

 گاهی مفید تعدیه» باء«البته . انجام می پذیرد ٣»باء«ولی تعدیه خاص توسط  ٢. هماهنگ باشند
 . که حرف باء برای استعانت است نه تعدیه خاص» ذهبت بالعصا« مانند . تعام اس

ایی هراه دیگر آن استفاده از باب. های متعدی کردن فعل استیکی از راه ،استفاده از حرف جّر 
 درو تفصیل آن  از همین نمونه است، چهارم مثالاست که . . . و» مفاعله«و » افعال«مانند 

 . د آمدبخش ثالثی مزید خواه
کار هبمتعدی صورت بهگاهی گاهی به صورت الزم و  »َوَفَر «فعل  ، ششم و پنجمهای در مثال

 . ندیگو ٤»دو وجهی« ،ن نوع از افعالیبه ا. رفته است
 ،باشد »آمد« اگر به معنای » أتی«البته این افعال گاهی معنای آنها مختلف است مانند فعل 

ولی گاهی هر دو به یک معنی است . متعدی است ،باشد» دانجام دا« الزم و اگر به معنای 
زید  ( ؛ سفح زیٌد الدَم )خون جاری شد و ریخت(مانند: شکرُت له؛ شکرته؛ و یا مانند: سفح الدُم 

 . )خون را جاری کرد وریخت
 
 
 

                                                             
 است.» تعدیه خاص« .در علم نحو و تجزیه و ترکیب، منظور از تعدیه ١
ویناسب  حرف الذی یسایر معناهلیس للتعدیة بحرف الجر األصلی حرف معین وإّنما یختار للفعل وشبهه ال. ٢

 .١٥٤، ص٢؛ جالنحو الوافی. السیاق فقد یکون الحرف: ِمن، إلی، الباء أو غیرها
: ما أفسد األمل للعمل. منیننیز مفید تعدیه خاص است مانند:کالم امیر المومنین» الم«گاهی حرف . ٣

 ر.ک:مغنی؛حرف الم.
 تعدی بر شمرد. بلکه فعل یا الزم است یا متعدی..این قسم را نباید قسم مستقلی در مقابل الزم و م ٤
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 نکته

-   M در آیه:» یحزنون«مانند:. فعلی دریک باب الزم و در باب دیگر متعدی است،گاهی. ١

/  .    2  1  0L به فتح عین الفعل الزم است و در آیه : ١ M    Á  À    ¿

Ã  ÂLاست»سماعی«که البته . به ضم عین الفعل متعدی است   ٢ . 
 . است یمعاجم لغو مراجعه به  ،یص الزم و متعدّ ین راه تشخیتر ن و مطمئنیبهتر . ٢
ه ش از حد بیه بیتک ،یعربدر متعدی ص الزم و یتشخبرای ج یغلط راهای از روش یکی. ٣

تواند یمص درست ما یبر تشخ دییتنها مؤ ،یدر حالی که ترجمه فارس. آن استفارسی ترجمه 
متعدی  صیعنوان تنها راه تشخبه» را«ن معنا که قرار دادن کلمه ی؛ به ایل قطعینه دل ،باشد

» از ،اب ،به«همراه حروف فارسی در ترجمه گاهی  ،عربیمفعول در زبان . اشتباه است
 د؛مانند:یآمی

 . دید به منزل رسی؛ سعَبَلَغ َسِعیٌد المنزَل 
 . کرد )نامه نگاری(د با محمد مکاتبهی؛ حمکاَتَب حمیٌد محمداً 
 . دی؛ هارون از خدمتکاران پرسَسأَل هاروَن الَخَدَم 

 ند:مان. شودمیمفعول فعل متعدی ذکر ن ،درصورتی که غرض متکلم بدون ذکر مفعول تامین شود. ٤
M,    +   *  )-  Lدر این مواردفعل کما کان متعدی است  ٣ . 
و  اینگونه افعال نه الزمند. نقش رابط را در کالم ایفاء می کنند کان:دمانن ٤بعضی از افعال. ٥

 نه متعدی 

                                                             
 ،از باب فِعل یفَعل.٣٨.بقره: ١
 ، از باب فَعل یفُعل.١٣.یوسف: ٢
 .٣١. اعراف: ٣
 . افعال ناسخ؛ که اسامی آنها در علم نحو خواهد آمد. ٤
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 هم اندیشی

به صورت الزم و متعدی با دو معنی مختلف به کار رفته » أتی«در قرآن کریم ماّده 
 . هرکدام یک آیه را بنویسیدبرای . است

 پرسش و  تمرین

 . یدکنرا مشخص  متعّدیو  الزمدر ده آیه اّول سوره مبارکه نبأ؛ افعال . ١
 . نوع هر یک از افعال ذیل را به حسب آن چه که در درس خواندید؛ مشخص کنید. ٢
ل  األرض و   ول اهللان رسول اهللاعن ابن عباس قال: - ُ لس  األرض و یأ
یب دعوَة اململوکی  ١. عتقل الشاة و 

                                                             
ذا تناول نشست و بر زمین غبرزمین می  ٩؛ از ابن عباس روایت شده که رسول خدا١٦ص مکارم االخالق. ١
پذیرفت.بست و دعوت بردگان را مینمود خودش گوسفند میمی

 

 

 



 

 

 



  ول ل 
قسم . شودلی که به فاعلش نسبت داده میفع. فعل معلوم بودتمرکز مباحث تا کنون 
 . پردازددرس به تعریف و کیفیت ساخت آن میکه این  ،دیگر فعل مجهول است

 

 مقدمه

و  ٢. شودمینسبت داده  است که فاعل آن در کالم ذکر نشده و به مفعول یفعل ١فعل مجهول
را  یفعل نیبنابرا ؛ندیگومی» فاعل بینا«به آن  ،ردیگمیفاعل قرار  یمفعول به جا نیا چون
 . شدمفعول با یدارا یعنی ،»یمتعّد «توان مجهول کرد که می

 نحوه ساختن فعل مجهول از معلوم متعدی بنفسه )الف

 مجهول یماض
علوم م یحرِف ماقبل آخر ماض ،ساختن آنبرای . شودمی رفتهمعلوم گ یاز ماض ،مجهول یماض

 مانند: ؛میکنمی مضمومحروف متحرک قبل از آن را  ایحرف  و مکسور ،)مکسور نباشد راگ(را 
 )شد یار ی( ُنِصَر   )کرد یار ی( َصَر نَ  

                                                             
١ .. 

وی کتب نحشود که تفصیل آن در . گاهی فعل مجهول به ظرف یا جار و مجرور و یا مصدر نسبت داده می٢
ذکر شده است.
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ساخت  تیفیک. است »ُفِعَل «وزن ندارد و آن  کی زا شیمجرد بیمجهول ثالث یماض نیبنابرا
 صیغه هایتفاوت که اختالف  نیمعلوم است با ا یهمانند ماض ،مجهول یماض هایغهیص

 . »فاعل«است نه » فاعل بینا« به خاطر اختالف ،مجهول

 هاغهیص صرف

 َن ُفِعلْ  ،َلتاُفعِ  ،ِعَلْت ُف    ُفِعُلوا ،ُفِعال ،ُفِعَل 
 ُتنَّ ُفِعلْ  ،ُتماُفِعلْ  ،ُفِعْلِت   ُتْم ُفِعلْ  ،ُتماُفِعلْ  ،ُفِعْلَت 

 ناُفِعلْ  ،ُت لْ عِ ُف 

 مجهول مضارع

حرف مضارعه را اگر مضموم  ،ساختن آنبرای . شودمیاز مضارع معلوم گرفته  ،مجهول مضارع
 مانند: ؛میکنمی مفتوحنباشد  حو ماقبل آخر را اگر مفتو مضموم ،نباشد

 )شودمی یار ی( َصُر نْ یُ    )کندمی یار ی( ُصُر نْ یَ 
 . است »ْفَعُل یُ «وزن دارد و آن  کیفقط  زینمجرد یثالث لمضارع مجهو  نیبنابرا

 هاغهیص صرف
 ْفَعْلَن یُ  ،َعالنُتْف  ،ُتْفَعُل    ْفَعُلوَن یُ  ،ْفَعالنیُ  ،ْفَعُل یُ 
 َعْلَن ُتْف  ،َعالنُتْف  ،َن یُتْفَعلِ    ْفَعُلوَن تُ  ،َعالنُتْف  ،ُتْفَعُل    

 َعُل ُنْف  ،َعُل ُاْف 
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 مجهول امر

 هاول هم بهابتدا الم امر را  ،ساختن آنبرای . شودمیول گرفته از مضارع مجه ،مجهول امر
 :انندم ؛میکنمی فها حذغهیرفع را از آخر ص میعال سسپ ،اضافه کردهها غهیص

 )شود یار ی دیبا( ْنَصْر یُ لِ     )شودمی یار ی( ْنَصُر یُ 

 هاغهیص صرف
 ْفَعْلَن یُ لِ  ،الَع ِلُتْف  ،ِلُتْفَعْل    ْفَعُلوایُ لِ  ،ْفَعالیُ لِ  ،ْفَعْل یُ لِ 

 َعْلَن ِلُتْف  ،َعالِلُتْف  ،يِلُتْفَعلِ    َعُلواِلُتْف  ،َعالِلُتْف  ،ِلُتْفَعْل 
ْفَعْل 

ُ
 َعْل ِلُنْف  ،أل

 نکته
مفعول اول  ،پس از مجهول کردن فعل ،باشدمیدو مفعول که فعل متعدی دارای  یددر موار 

 :دمانن. دانمیخود باقی م یبه جاشود و مفعول دّوم نایب فاعل آن می
 ماالً  ٌد یز ُاعطي   ماالً  اً دیز ُت یأعط 

 نحوه ساختن فعل مجهول از متعدی به حرف جر )ب

رف ح« لهیوس هب کهنیمگر ا ؛توان مجهول ساختمین »َذَهَب «مانند  ،از فعل الزمگفته شد 
 ١. شودمتعدی » جّر 

 میرا مفعول قرار ده آن میخواهمیکه اسمی  حرف جر را بر سر ،کردن فعل الزممتعدی برای  
 ؛میآور میدر

                                                             
توان برای تعدیه از طریق بردن فعل الزم به برخی بابها یا تغییر باب ثالثی مجرد _ به صورت البته می. ١

 شود.سماعی _ اقدام کرد که در این صورت متعدی به نفسه محسوب می
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 ؛)را برد دیز بکر ( ٍد یز بِ  بکٌر  َذَهَب    )رفت دیز ( ٌد یز  َذَهَب مثل:  
  ؛)برده شد زید( ٍد یز بِ  ُذِهَب  میکنمیسپس آن را مجهول  
 . خواهد آمددر  »ِبهِ  ُذِهَب «به صورت  ،اسم ظاهر یبه جا ریضم ینیگز یدر صورت جا و

 ریضما

 ،ُکم ،ُکما ،ُهنَّ * َک  ،ُهما ،ها ،ُهم ،ُهما ،ُه « :به حرف جّر عبارتند ازمتعدی فعل مجهول  ریضما
 . درنیگمیفعل قرار های غهیب فاعل صینا ،حرف جّر  لهیکه به وس» نا ،ي*  ُکنَّ  ،ُکما ،ِک 
حرف جّر  ،فاعلبیفعل و نا نیبه حرف جّر بمتعدی چون در فعل مجهول  ،ذکر است انیشا
ل مجهول را به فع بلکه ،کندمین رییتغ فعل غهیص ،»فاعلبینا« رییا با تغلذ ؛شده» فاصله«

بعد از آن قرار  ،همراه با حرف جر» ب فاعلینا«اول آورده و مجرور را به عنوان  غهیصورت ص
 . میدهمی

 
 به حرف جّر متعدی مجهول  یماض صرف

 ُفِعَل ِبِهنَّ  ،ِبِهما ُفِعَل  ،هابِ  ُفِعَل   ُفِعَل ِبِهم ،ُفِعَل ِبِهما ،ِبهِ  ُفِعَل 
 ُفِعَل ِبُکنَّ  ،ُفِعَل ِبُکما ،ِبِک  ُفِعَل  ُفِعَل ِبُکم ،ُفِعَل ِبُکما ،ِبَک  ُفِعَل 

 ِبنا َل ُفِع  ،يبِ  ُفِعَل 
 به حرف جّر متعدی مضارع مجهول  صرف

 ِبِهنَّ  ْفَعُل یُ  ،ْفَعُل ِبِهَمایُ  ،ْفَعُل ِبهایُ   ْفَعُل ِبِهمیُ  ،ْفَعُل ِبِهَمایُ  ،ْفَعُل ِبهِ یُ 
 ْفَعُل ِبُکنَّ یُ  ،ْفَعُل ِبُکمایُ  ،ْفَعُل ِبِک یُ   ْفَعُل ِبُکمیُ  ،ْفَعُل ِبُکمایُ  ،ْفَعُل ِبَک یُ 

 ْفَعُل ِبنایُ  ،يْفَعُل بِ یُ 
 به حرف جّر متعدی امر مجهول  صرف
 ْفَعْل ِبِهنَّ یُ لِ  ،ْفَعْل ِبِهمایُ لِ  ،هاْفَعْل بِ یُ لِ   فَعْل ِبِهمیُ لِ  ،ِبِهما َعْل ْف یُ لِ  ،ْفَعْل ِبهِ یُ لِ 
 ْفَعْل ِبُکنَّ یُ لِ  ،ْفَعْل ِبُکمایُ لِ  ،فَعْل ِبِک یُ لِ   ْفَعْل ِبُکمیُ لِ  ،ْفَعْل ِبُکمایُ لِ  ،ْفَعْل ِبَک یُ لِ 

 ْفَعْل بنایُ لِ  ،يْفَعْل بِ یُ لِ 
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 نکته
 یر یگهای مختلف باعث شکلن صورتیکه ا صورت است ـ ١٤ ینکه فاعل دارایبا توجه به ا. ١
ـ  واسطه و خواه با واسطهیخواه ب ز ـیمفعول ن یـ و از طرف اندگانه فعل شدهدهچهار های غهیص
از ضرب حاالت مختلف فاعل در حاالت مختلف مفعول  ،چهارده صورت است یدارا
ن است که چون هنگام مجهول یشود؛ اّما نکته مهم در امیجاد یحالت ا )١٤×١٤=(١٩٦

ن یجه مجهول تمام ایدر نت ،لف مفعول استصور مخت ،شود و مالكمیفاعل حذف  ،کردن
 . شودمیصورت  ١٤ ،حالت ١٩٦
 . دیدقت کن ریز های مثال به

ساُء َنَصرِت  .بکراً الرجاُل َنَصَر  .بکراً  ٌد یز َنَصَر   .بکراً  النِّ
         
 مفعول فاعل مفعول لفاع  مفعول فاعل 

فاعل قرار  یف کرده و مفعول را به جاابتدا فاعل را حذ ،افعال نیمجهول کردن ا هنگام
 نیز اا. شودمی »بکٌر  ُنِصَر « ،که مجهول تمام جمالت فوق میابیمی دقت در یبا کم. ١میدهمی

 یپس فرق ،چون قرار است فاعل حذف شود ،که هنگام مجهول کردن افتیتوان در مینکته 
مهم . تسین )مذکر و مؤنث ،جمع ،هیتثن ،مفرد ،بیغا ،متکلم ،مخاطب(مختلف آن  انواع نیب

شکل کیها تمام مجهول ،که اگر ثابت باشد ردیفاعل قرار گبیاست که بناست نا یمفعول

                                                             
١ ..

 
 .٣١٥، ص١؛ ج؛؛ر.ک: 
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فاعل بیمتناسب با نا» غه فعلیص« ،در فعل مجهول و همانگونه که گفته شد. خواهند شد
 . است

 بنفسهمتعدي فعل 
 

 ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
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 ١ه حرف جرّ بمتعدي فعل 

 
فاعِل فعل بیو نا ردیفاعل قرار گ یبناست به جا کهمیاست و هنگا منصوب شهیهم ،مفعول. ٢

 »نصرُتهم«چون  ییهامجهول کردن مثالبرای  نیبنابرا ؛شودمی مرفوع ،مجهول گردد
 پسس ؛میکنمیرا حذف  یفاعل ریضم و ابتدا فعل را مجهول کرده )یاری کردمرا آن مردان ،من(

 ریکه از ضما(معادل خود  یفاعل ریبه ضم )است یمنصوب ریکه از ضما(را  یمفعول ریضم
 جهیتدر ن ؛میکنمیفاعل به فعل مجهول ملحق بیکرده و به عنوان نا لیتبد )است یمرفوع

 . دیآمیدر )شدند یاریآن مردان ( »رُواُنِص «به صورت  مذکور لمجهول فع
  

                                                             
 .ِفیهِ  ،ِبهِ  شود؛ مانند:ها مکسور نوشته میآن» ه«ه یا حرف یاء باشد، که ما قبل شش ضمیر غایب، کسر . در صورتی١

 ١٠١١١٢١٣١٤ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

 َنا يُکنَّ ُکَما ِك ُکْم ُکَما َك ُھنَّ ُھَما َھا ُھْم  ُھَما هُ َذَھَب ب

 َنا يُکنَّ ُکَما ِك ُکْم ُکَما َك ُھنَّ ُھَما َھا ُھْم  ُھَما هُ َذَھَبا ب

 َنا يُکنَّ ُکَما ِك ُکْم ُکَما َك ُھنَّ ُھَما َھا ُھْم  ُھَما هُ َذَھُبو ب
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 . مشخص شده است یو مفعول یر فاعلیضما نیمعادل ب ،ریز  نمودار در

 

 به فارسی عربیترجمه افعال مجهول 

 شود:میل استفاده یغالبًا از فرمول ذفارسی ن افعال به یدر ترجمه ا
 طبق زمان فعل؛ مانند:» شدن«+ ه + صرف فعل  یبن ماض

 . غذا خورده شد    . ردذا را خوغ ،رضا
 . شودمیغذا خورده    . خوردمیغذا را  ،رضا
 . غذا خورده خواهد شد   . غذا را خواهد خورد ،رضا

 »سازن مجهولیفعل مع«رود میکار که در ساخت فعل مجهول به» شدن«ن مانند یبه افعال مع
 . ندیگومی

 مضارع و امر یر فاعلضمای یمفعول ضمایر یماض یضمایر فاعل
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 نکته

در  عربیمجهول های تر با اسلوب کالم ترجمه فعلگاه جهت زیبایی کالم و همخوانی بیش
 کار رفته است؛مانند:صورت معلوم بهبهفارسی زبان 

  MX  W  V  U  T  SY  …Lگر یکدیگروه از پس گاه کافران را گروهآن ١؛
 . رانده شوند :یبه جا. به دوزخ رانند

 . ده شدیدزد :یبه جا. : به سرقت رفتَق ُسرـ 
 . شوندمیکشته  :یبه جا. ندیآمیاز پا در: ُیْقَتُلونـ 

 شود؛ مانند:میغه سوم شخص جمع استفاده یو گاه از ص

M3    2  1  0  /4  7  6  5Lیبه جا. دندیف آفر یانسان را ضع ٢: 
 . ده شدیآفر 

 مقایسه فعل الزم و فعل مجهول

 د:یل دقت کنیبه دو گروه ذ

الزم
 )دد کشته شیسع( ِتَل َسِعیٌد قُ مجهول )کو شدید نیسع(َحُسَن َسِعیٌد 

 )گل شکفته شد( ُفِتَح الَوردُ  )گل شکفت( الَوردُ  َح تَّ َتَف 

وجب تواند ممیمجهول دارند که عدم دقت در آن های با فعل یار یبس ییتشابه معنا ،الزمهای فعل
از  ،مجهول واست که در افعال الزم  ین اشتباه در صورتیاوج ا. ن آن دو گرددیص بیاشتباه در تشخ

 استفاده شده باشد؛ مانند:» شدن«افعال 
 )مجهول(. کشته شد   )الزم(. کو شدین 

                                                             
 .٧١. زمر: ١
 .٢٨. نساء: ٢

 

 

 



 علم صرف   90

در  ،ملهدن جیکه پس از شن یا»هیافت اولیدر «و » وجدان«با مراجعه به  ،دونین ایب یتفاوت اساس
ل اعرا ف» الورد«و » دیسع«کلمات  ،شنونده ،در جمالت الزم. گرددمیمشخص  ،شودمیفرد حاصل 

د و شکفتن به خوِد گل نسبت داده شده است؛ اّما در جمالت یکوشدن به خوِد سعین یعنیداند؛ می
ن یا یعنیگردد؛ میبه دنبال فاعِل محذوف  ،دیدن کشته شدن سعیشنونده پس از شن ،مجهول

نسبت  یشکفته شدن به فرد ،ا در مثال دّومیاو را کشت؟ کسی د که چه یآمیش یاو پبرای سؤال 
همان فاعِل جمله معلوم که هنگام ساختن مجهول حذف (ده شده که در جمله محذوف است دا

 . گل را باز کرده استکسی  یعنی ،)شده است

 نکته
یا صیغه معلوم آنها استعمال نشده و یا استعمال  وجود دارد که یمجهولهای فعل عربیدر زبان 

علوم د میبافارسی معلوم دارند و در  ینامع عربیها در ن فعلیا. ساختار مجهول آنها رایج است
 . ترجمه شوند

هوش یب ؛علیهُغِشَي . ؛ به موضوع توجه کردبالموضوع ُعِنَي اند از: ن افعال عبارتیاز ا یبرخ 

ین و از هم مان شدی؛ پشُسِقَط في یِدِه . به حالت اغما درآمد ،هوش شدی؛ بعلیهُاْغِمَي . از هوش رفت ،شد
 ٥٥ُحمَّ ِهِبهِ ٤أوِلَع ابکذا٣ُشِغَف ٢٢ُدِهَش ١١ُزِکَم نمونه است :

  

                                                             
 .مبتالی به زکام شد: ُزِکَم ُیْزَکُم  . ١
 : دهشت زده شد، سرآسیمه شد. ْدَھُش َدَھشًا و ُدِھَش ُیْدَھُش َدِھَش  یَ  . ٢

 : شیفته و حریص برآن شد.ُشِغَف ُیْشَغُف ِبهِ  . ٣
وِلَع ُیْوَلُع ِإیالعًا ِبهِ  : بر ضد او تحریک و بر انگیخته شد.ُوِلَع ُیوَلُع ِبهِ .  ٤

ُ
 : شیفته و شیدای او شد.أ

ُجُل  . ٥  : آن مرد تب کرد.ُحمَّ الرَّ
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 هم اندیشی

فعل معلوم  آن است که فاعلش معلوم باشد و فعل مجهول آن است که «عبارت
 . را نقد نمایید» علش  معلوم نباشدفا

 پرسش و  تمرین

 با فعل معلوم دارد؟ یمجهول چه تفاوت معنو فعل. ١
 کند؟مین رییتغ غهیص ،حرف جّر به متعدی در مجهول  چرا. ٢
 . دیرا صرف کن »َعِلم«و  »َخَرَج «مضارع و امر مجهول فعل  ،یماض. ٣
 ست؟یر چیمجهول افعال ز. ٤

اَقةَ  ٣َنَحُروا ،الَعْقَد  ٢َتْفَسُخوَن  ،الشيءَ  ١َقَسْمنا  . الِکتاَب  ٤َیْطَبْعَن  ،النَّ
 شود؟میر چه یزهای ك از گروهیمجهول هر . ٥
 :َعَرُفوُکْم  ،َعَرَفاُکْم  ،ْم َعَرَفکُ ـ 
 :َتْمَنُعوَنَھا ،َتْمَنَعاِنَھا ،َتْمَنُعَھاـ 
 :ِبهِ  ْعُتنَّ َقن ،ِبهِ  ُتَماعْ َقن ،ِبهِ  َقَنْعِت ـ 
 

                                                             
َسَم  . ١

َ
ْسمًا الشیءَ  ق

َ
 را بخش بخش و قسمت کرد. زیچآن : َیْقِسُم ق

َسَخ الَعْقَد  . ٢
َ
  .قرارداد را بر هم زد: ف

َ
ْسخاً ف

َ
 نادان و کم عقل شد.: َسَخ َیْفَسُخ ف

 اش ذبح کرد.چهار پا را از گودی زیر گلو و باالی سینه:َنَحَر َیْنَحُر َنْحرًا و َتْنَحارًا البھَیمةَ  . ٣
 شکلی به آن چیز داد. َطَبَع َعَلیه: روی آن مهر زد.: َطَبَع َیْطَبُع َطْبعًا الشیءَ  . ٤
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 . دیکن انیرا ب ریزهای فعل یو معنا غهیص. ٦
 . بھم ذھبیُ  ،ُیأَکُل  ،َن لْ ُقتِ  ،ْضَرُبوایُ لِ  ،ُنِصْرَت 

 . دیمناسب ذکر کن غهیص ،ریز  یاز معان کیهر برای . ٧
 ،میشو یار ی دیما با        ،دیزده شد )مرد دو( شما

  ،شودمیسؤال  )زندو (شما  زا        ،شوند  یاری دیبا زنانآن  
 . ،                            آن دو زن یاری شدندشما دو مرد آن زنان را یاری کردید

 . دینک انیرا ب کیهر  و وزن غهیص ،ص کردهرا مشخ مجهولی هافعل ریز شریفه عبارات  در. ٨

M    ـ  M      ¶  μ  ´   ³L١   ـ
 ٢. M    A  @  ?  >  =    <  ;  :L  ـ
َ ُحبِّ َمْن َأْحَسَن ِاَلْیھا و ُبْغِض  : للوُُلاهللارسوُل اهللا ـ  ٣. إَلْیھا َساَء َأ َمْن ُجِبَلِت الُقُلوُب 

  

                                                             
 .٢٧٩. بقره: ١
 .٣٥. طور: ٢
ها بر دوستی کسی که به او نیکی کرده و نفرت کسی که به او . دل انسان٣٨١ص٤؛ جمن ال یحضره الفقیه.٣

اند.بدی کرده سرشته و آفریده شده
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 . دیسیل مورد نظر را بنوفع ،غهیذکرشده و با توجه به شماره صهای مصدر  از. ٩
 ین الفعل ماضیرمز حرکت ع

شماره و مضارع
غهیص

 یماض
 معلوم

شماره
غهیص

مضارع 
مجهول

شماره
غهیص

امر 
 معلوم

 
 وزن

امر  
 معلوم

  ترجمه مصدر

  ٧ ٢ ٦ س هالك شدن

  ٨ ١٠ ١١ م فتنیفر

  ١٠ ٩ ٧ض بازگشتن

  ٩ ٣ ١٢ نآشکارکردن

  ١١ ٦ ٩ س طمع کردن

  ١٢ ٧ ٢ م راندن

  ١١ ١ ٣ض دنیتراش
  ١٠ ٨ ٥ كبردبار شدن١

  ٨ ٤ ١ من رفتنیاز ب

  ٧ ٥ ١٠ مدادنحیتوض

  ١٢ ١٣ ٤ س دنیخند

  ٨ ١١ ١٤ ندنید گردیپل

  ٩ ١٢ ٨ض سوزاندن

                                                             
در جدول  از آنچه ریغ یگر ید یاحتمال یهاو باب یبا معان شتریب ییو آشنا یالزم و متعد  صیتشخ جهت . ١

 . دیه کنمراجع یبه معاجم لغو  دیذکر شده، با
 

 

 

 



 

 

 



ف  ضا
اعف و کلمه مض. شودبه مضاعف و غیر مضاعف؛ تقسیم می مه به اعتبار نوع حروف آن کل

 . ردازدپبه تعریف و تغییرات مضاعف می این درس. با شرایطی در معرض تغییر است

 تعریف

 رباعیو به کلمات  ٢ودَّ آن مثل هم باشند مانند  ١که عین الفعل و الم الفعل ثالثیبه کلمات  

 ،َقْلَقَل ند: مانالم الفعل  اّول آن  و عین الفعل و الم الفعل دّوم آن مثل هم باشند  که فاءالفعل یا
 . ندارد و غیرمضاعف مضاعف به تقسیم خماسی ولی ٣. گویند »مضاعف« َتَقْلَقَل 
 به تصلم و متماثل آن اصلی حرف دو که خماسی یا رباعی کلمه عربی زبان در ،شودمی متذکر
 . خماسی یا رباعی نه مزیدند ثالثی ،إْقَعنَسس ،لببج: مانند  روکلماتی این از. نداریم ،باشد هم

 
 

                                                             
 شود.که فاء الفعل و الم الفعل آن متماثلند، مضاعف گفته نمی» سلس«. به کلماتی مانند ١
ًة ُه . ٢   : او را دوست داشت. ودَّ یودُّ ُوّدًا و َمَودَّ
ن رو باشد از ای.در صورت دّقت باید گفت: مالک علمای صرف در تقسیمات کلمه، وجود تغییر در آنها می ٣

نباید » ند زلزلمان«باشندرای دو حرف مثل همند اّما به دلیل نبود سنگینی، در معرض تغییر نمیکلماتی که دا
 شمرده شود.» مضاعف«

با توضیحی  اند کهگفته» مضاعف«که فاء الفعل و عین الفعل آن مثل هم است مانند:َدَدن و ببر اسمی برخی به 
 ست.که ذکر شد به نظر می رسد اطالق مضاعف بر آن صحیح نی
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 مضاعف رمز

 در »اعفمض«  که بابهاییشود معلوم می است گرفته صورت عربی افعال در که استقرائی با
 »َددَسَنْض « صورت به را هاآن یادگیری در سهولت جهت که اند باب سه است رفته کار به هاآن

 و »َیْنُصُر  َنَصَر «  باب رمز »ن« حرف »َیْسَمُع  َسِمَع « باب رمز »س« حرف اند؛ کرده خالصه
کلمه  بودن مضاعف عالمت ،دال حرف دو و است »َیْضِرُب  َضَرَب « باب رمز »ض« حرف
 . باشدمی

 مضاعف مختلف ابواب برای هایی نمونه
 :مانند »س« باب

 َیَبشُّ  َبشَّ    َیَحرُّ  َحرَّ   َیَمسُّ  َمسَّ 
 َیَغرُّ  َغرَّ    َیَلذُّ  َلذَّ    َیَملُّ  َملَّ 
 :مانند »ن« باب
 َیُصدُّ  َصدَّ   َیُخصُّ  َخصَّ    َیُجرُّ  َجرَّ 
 َیُدلُّ  َدلَّ   َیُسبُّ  َسبًّ    َیُدقُّ  َدقَّ 
 :مانند »ض« باب
 َیِقلُّ  َقلَّ    َیِبثُّ  َبثَّ   َیِضجُّ  َضجَّ 
 طُّ َیِش  َشطَّ    َیِزلُّ  َزلَّ    َیِضلُّ  َضلَّ 

 تغییرات مضاعف

بنابراین با تغییراتی که خواهد آمد این ثقالت  ١تلفظ دو حرف مثل هم به صورت مجزا ثقیل است
 . کاهش می یابد و یا از بین می رود

                                                             
تین  ١ ُف َمرَّ . ...أّن النطق بالمثلین ثقیٌل ألنک تحتاج فیهما إلی إعمال العضو الذی یخرج منه الحرُف المضعَّ

 .٣١٤، ص الممتع فی التصریففیکثر العمل علی العضو الواحد. ر.ک: ابن عصفور،
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 ابدال )الف

رخی از در ب. باشدمیبه معنای جایگزینی حرفی با حرف دیگر در همان موضع و مکان  »ابدال«
 که وقتی به باب تفّعل» َظنَّ «ض ابدال قرار می گیرد مانند فعل کلمه مضاعف در معر  ،موارد
 . در آید» َتَظّنی«رود جایز است الم الفعل  آن به حرف یا ء تبدیل شده و به صورت می

 حذف )ب

های  مانند فعل. است »حذف«گیرد میتغییر دیگری که در برخی از فعل های مضاعف صورت 
 ها سه وجه جایز است:صیغه ششم به بعد آنمضاعف مکسور العین که از  ١ماضی

 َظِلْلُتمبدون تغییر مانند: -
 َظْلُتمحذف عین الفعل مانند: -
 ِظْلُتمحذف عین الفعل و انتقال حرکت آن به فاء الفعل مانند: -

 ادغام )ج

 . است »ادغام«دهد مهمترین و شایعترین تغییری که در مضاعف رخ می
 . پیوستگی و داخل کردن است ،ادغام در لغت به معنای الحاق

و در اصطالح به معنای آن است که حرف ساکن را در حرف هم جنس متحرک پس از خود 

َم     َعْلَلَم مانند:  . ٢داخل کرده و به شکل حرف مشّدد در آوریم      َعلَّ
 . گویند»فیه مدغم«و به حرف دّوم » ُمدغم«به حرف اّول 

                                                             
حرک ا ُمْسَتَنٌد الی ضمیر رفٍع مت. فان کان الفعل مضارعًا  أو امرًا و هو ثالثی مجرٌد مضاعٌف مکسوُرالعین فیهم ١

 .١٠٥،ص٢، ججامع الدروس العربیةجاز فیه االتمام و جاز حذف عینه و نقل حرکتها الی الفاء. غالئینی، 
م.ولی گاهی فقط لفظی است و به شکل حرف مشّدد  ٢ . ادغام گاهی هم لفظی و هم کتبی است، مانند:علَّ

 شود،مانند: اضرب بکرًا.نوشته نمی
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 شرائط ادغام

 است : ادغام دارای دو شرط
 کنار هم بودن دو حرف )الف
 ساکن بودن اّولی و متحرک بودن دّومی)ب

 تقسیمات ادغام

 تقسمیات متعّددی دارد ازجمله: ،ادغام به اعتبارات مختلف
 کبیر ،ادغام صغیر-
 متقاربان،ادغام متماثالن  -
 جایز ،ممتنع،ادغام واجب -

 ادغام صغیر

متحرک است و شرائط ادغام کامًال » حرف دّوم« ساکن و » حرف اّول«ادغامی است که در آن 
 . مهیاست

 ادغام کبیر

در  ،متحرک اند بنابراین برای فراهم نمودن شرایط ادغام» هر دو حرف« ادغامی است که در آن 
 ابتدا باید حرف اّول را ساکن کرده و سپس ادغام کنیم مانند:

 َردَّ   َرْددَ  َرَددَ  
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 ادغام متماثلین

هم جنس و مثل هم در یکدیگر را ادغام متماثلین گویند مانند ادغام دو حرف  ادغام دو حرف
 دال در کلمه       

 )َمدَّ    َمَددَ  (

 ادغام متقاربان
با هم متحد باشند مانند ادغام »  صفت«به هم نزدیک یا در »مخرج «ادغام دو حرفی که در 

ْعَمْل  َمن . . . َیْعَمْل  َمْن . »َیْرَملون«در حروف » نون ساکن«  . . . یَّ

 نکته
ابتدا مدغم   ،بازگشت ادغام متقاربان به ادغام متماثالن است به معنای اینکه در ادغام متقاربان

 مانند: ٢و سپس دو حرف مثل هم را در یکدیگر  ادغام می کنیم ١را از جنس مدغم فیه نموده

M  ¬   «L : در آیه شریفه  M   ¬   «  ªLَمْیَیَشاُء «را به صورت  که در ابتدا آن    ٣ «
ه بنابراین تقسیم ادغام به متماثالن  و متقاربان ب. تبدیل کرده و سپس ادغام صورت می گیرد

 . مدغم و مدغم فیه است» حالت اولیه«اعتبار  

                                                             
 .١٨١، ص٣مرحوم رضی ج شرح شافیهالقیاس قلُب األوِل اال ِلَعارٍض ... جهت تحقیق بیشتر رجوع شود به .و  ١

. ال یمکن ادغام المتقاربین  اال بعد جعلهما متماثلین ألن االدغام إخراج الحرفین من مخرج واحد دفعة ٢ 
لکل حرف مخرجًا علی حدٍة و الذی أری واحدة باعتماد تام و ال یمکن إخراج المتقاربین  من مخرج  واحد ألن 

 أنه لیس االدغام اإلتیان بحرفین  بل هو االتیان بحرف واحد .
 .١٦٠، ص ٣ابن حاجب، ج  شرح شافیةر.ک: رضی الدین االسترابادی، 

 .٢١عنکبوت:  .٣ 
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 قواعد وزن:
بسیاری  که. در درسهای گذشته با کاربرد وزن و قواعد آن در کلمات صحیح و سالم، آشنا شدیم

و در اینجا به طور . نیز جاری است ١واعد در تشخیص وزن کلمات و ادای حرف مشّدداز آن ق
 . شودگونه کلمات، بیان می خاص قواعد وزن این

 رَّ فمانند: . آوریمباشند؛ وزن را بدون حرف مشّدد می» اصلی«در صورتی که دو حرف مشدد . ١
 . یفِعلبر وزن  یِفّر و  َفَعلبر وزن 

. یدآباشند، در وزن نیز حرف زاید به صورت مشدد می» زاید«دو حرف مشدد  در صورتی که هر. ٢
 . افعّوالبر وزن  ٢اجلّواذمانند 

 حالت: نباشد؛ که در ای» زاید«و دیگری » اصلی«در صورتی که یکی از دو حرف . ٣
مانند:  .د استآید و وزن به صورت مشّد اگر حرف زاید قابل تشخیص نباشد، در وزن نمی )الف

 . فّعلبر وزن  فّوض
ن بر وز کّیسمانند. آوریمو اگر حرف زائد معلوم باشد،خود آن را در وزن و بدون تشدید می )ب

 .  َفیِعل

 نکته:
ولی وزن تابع قواعد . هر چند وزن باید هماهنگ با موزون باشد چون آینه تمام نمای آن است

 یا خیر؟ از این رو:که آیا زمینه اجرای ادغام در آن وجود دارد . ادغام است
 . إفعلَّ بر وزن  ِإحمرَّ مانند: . گیردگاهی در وزن و موزون، ادغام صورت می. ١
 . علفبر وزن  مّد مانند . پذیردولی در وزن صورت نمی. گیردگاهی در موزون ادغام صورت می. ٢

                                                             
مات لبرخی کلمات مشدد مضاعفند مانند، مّد، و برخی غیر مضاعف؛ مانند: إّذکر. کما اینکه برخی ک. ١

 مضاعف، مشّدد نیست مانند زلزل که وزن دسته سوم همانند وزن کلمات غیر مضاعف است.
 ذ  به معنای به سرعت رفت. -ل -از ماده ج  . ٢
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بر وزن  جلسفر مانند: . پذیردگاهی در موزون ادغام رخ نداده ولی در وزن ادغام انجام می. ٣
ل  ١. فَعلَّ
ود تا شاگر حرف زاید به حرف زاید دیگری تبدیل شده باشد، در وزن حرف زاید اولیه ذکر می. ٤

 مانند: . ٢بیانگر وضعیت اصلی کلمه باشد
 . افتعل؛ بر وزن اّذکر   ←   إذتکر

 هم اندیشی:

 . برای قلب حرف دّوم به حرف اّول در ادغام، مثال مناسبی بیان کنید

 پرسش و  تمرین

. دامیک از کلمات قرآنی ذیل مضاعف اندک .١
ُرُھم  ْغ  –ُیَبشِّ ات  –َبلِّ وَن  –َجنَّ ْت  –ُیَحاجُّ ُحوهُ  –َرَدْدناُه  –َحقَّ  ُتَسبِّ

لفظی است یا معنوی؟  ،»مضاعف«تغییرا ت گوناگون  .٢
. بودن  ادغام های ذیل را  مشخص کنید»کبیر« یا » صغیر« .٣

َم  -َحبَّ  َد  –ْت َرقَّ  –َتمَّ وا -َتَصدَّ  ِاْسَتنُّ

                                                             
 کنند.ذکر می» فعْلَلل«برخی در این موارد،وزن را بدون ادغام . ١
 شود. مانند: این قاعده در موارد ابدال غیر مشدد نیز جاری می.  ٢

ازدجر؛ بر وزن افتعل.←:   ازتجر

 

 

 



 

 

 



ف  ضا
 )دغاما(

امتناع ادغام  جواز و ،این درس به بیان موارد وجوب. ادغام مهمترین تغییر در مضاعف است
 . نیز ذکر شده است» اسم«البته برخی از مباحث مرتبط با . پردازدمی

 
که تفصیل آن به . تممتنع گاهی در متقاربان و گاهی در متماثالن اس ادغام واجب، جایز و

 . شرح ذیل است

 ادغام واجب. 1

 :متماثالندر 
 :١در دو مورد ادغام در متماثالن واجب است

 مانند:. حرف دّوم متحرک باشد خواه در یک کلمه خواه در دو کلمه ،حرف اّول ساکن )الف
َف    َخْوَوَف   َخوَّ
ْکراً ِاْضرب َبْکراً  ِاْضِرْب  بَّ
 َسَکتُّ َسَکْتُت 

 . ساکن کرد ،هر دو متحرک باشند ولی بتوان حرف اّول را جهت مهّیا سازی برای ادغام  )ب

                                                             
 گر ادغام باعث التباس و اشتباه شود .م .١
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ساکِن حرکت پذیر است حرکت را به ما قبل  ،برای ساکن کردن حرف اّول در صورتی که ما قبل
 . َیَعضُّ َیَعْضُض  َیْعَضُض  :منتقل کرده و ادغام می کنیم مانند

 
 :مانند. شودمیذف در غیر این صورت حرکت آن ح

 َمادَّ    َماْدَد     َماَددَ 
 َعضَّ    َعْضَض   َعِضَض 

 متقاربان: در

 :١در دو مورد ادغام در متقاربان واجب است
ْمس   َاْلَشْمسدر حروف شمسی مانند: » ال«ادغام الم  )الف  َالشَّ
ُکم ِمْن مانند: » َیرملون«ادغام نون ساکن در حروف  )ب ُکمرَّ  ِمن   َربِّ  بِّ

 نکته
ل و های افتعادو حرف متقارب حتمًا باید در دو کلمه باشند تا ادغام صورت گیرد مگر در باب

 . گیردها ادغام صورت میاند در آنتفاعل و تفّعل که با اینکه دو حرف متقارب در درون یک کلمه

                                                             
 . ….و اْعَلم أّن االدغام فی المتقاربین إنما یجوز إذا کانا من کلمتین ألنه الیلتبس إذ ذاَک بادغام المثلین١ 

بِس بادغا دغمَت فَ … م المثلین فإن اجتمع المتقاربان فی کلمة واحدة لم یجز االدغام ِلما فی ذلَک من اللَّ
َ
إذا أ

نْ «لم یبق ما ُیستدلُّ به علی األصل أال تری أنک لوأدغمَت النون من 
َ
َلة« فی المیم فقلَت » ُمَلةأ مُّ

َ
لم ُیدر هل » أ

ْنُمَلة« األصل 
َ
ْمُمَلة« أو » أ

َ
 ؟»أ

َل « أو » َتَفاَعَل « أو » ِاْفَتَعَل «إّال أن یجتمع المتقاربان فی  َر « و » َتَصَم ِاْخ « نحو » َتَفعَّ فإنه یجوز  »َتَطاَیَر «و  » َتَطیَّ
 االدغام فیها.فإذا أردت االدغام قلبَت أحد المتقاربین الی جنس اآلخر ُثم ادغمت.

 .٣٤٩ر.ک: ابن عصفور، الممتع فی التصریف، ص 
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 ادغام ممتنع. 2

 متماثالن:در 

 ن می توان به موارد ذیل اشاره کرد:از مهمترین موارد ادغام ممتنع در متماثال
 ؛»َعِضْضَن «مانند ١. ضمیر متصل شده باشد» نون«یا » تاء«اگر حرف دّوم ساکن و به  )الف
دَ « مانند . اگر در متماثالن ادغام دیگری صورت گرفته باشد )ب  ؛»َمدَّ
 ؛»ُقوِوَل «مانند . باشد» الف«در صورتی که حرف اّول از متماثلین منقلب از  )ج
ْحِبْب « در فعل تعجبی که به شکل امر است مانند )د

َ
 ؛»ِبزیٍد  أ

 . »َدَدن«مانند٢اگر مثالن در ابتدای کلمه باشند )هـ

 متقاربان:در 

که » میخ«به معنای » َوتد«با کلمه دیگری مشتبه شود مانند کلمۀ  ،در صورتی که در اثر ادغام
 . شودمیاشتباده » دوست داشتن«ی به معنا» َودّ «در صورت ادغام تاء در دال با کلمه 

 ٣ادغام جایز. 3

 می توان موارد ذیل را بر شمرد:متماثالن از مهمترین موارد ادغام جایز در 
ُنِنی« ،» َمَناِسَکُکم«  ،»  َلَک  َجَعَل «هر دو متحرک و در دو کلمه باشند مانند )الف   .»ُیَمکِّ

                                                             
ساکن. ادیب  . ألنهم لوأدغموا َلوجب تحریُک الثانی و الیستقیم، اِذ الیکون قبل ضمیر الفاعل المتحرک أّال  ١

 نیسابوری، شرح النظام،
 . مگر در باب های افتعال، تفاعل و تفّعل که خواهد آمد.٢
ما سوی االدغام جائز فی فاعلم أن . إذا عرفت المواضع التی یجب االدغام و المواضع التی یمتنع االدغام فیها،٣

 ام،ظذلک. ادیب نیسابوری، شرح الن
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مانند ١باشد» یاء«حرف  ،آن ها هردودر لفیف های مقرون که عین الفعل و الم الفعل  )ب
 . »َحِیَی «
 مضارع مجزوم و امر ١،٤،٧،١٣،١٤در صیغه های  )ج

ج پیش می آید که جهت خرو» التقاء ساکنین«حالت  ،در این صیغه ها بخاطر حذف عالمت رفع
می تما ،به الم الفعل حرکت عارضی می دهیم که در صورت مضموم بودن عین الفعل ،از آن

 . شودمیحرکت فتحه و کسره داده  ،در غیر این صورت حرکت ها و
 ُددْ ِلَیْم  ،ِلَیُمدُّ  ،ِلَیُمدِّ  ،ِلَیُمدَّ   َیُمدُّ 
 ِلَیِفِرْر  ،ِلَیِفرِّ  ،ِلَیِفرَّ   َیِفرُّ 

 متقاربان:در 

 ،»الافتع«با کلمۀ دیگری مشتبه نشود؛ همانند ادغام باب های  ،در صورتی که در اثر ادغام
 :مانند. که در بحث ابدال این ابواب خواهد آمد» لتفعّ «و » تفاعل«

اَقَل   ّثاَقَل  لْثَثاق لَثَثاقَ   َتَثاَقَل   ِاثَّ
 جمع بندي:

نتیجه می گیریم که و مباحث مذکور در این دو درس بیان شد؛  ١با توضیحاتی که در صرف 
 . احکام مضاعف در چهارده صیغه افعال به شرح ذیل است

 . واجب و در بقیه ممتنع استماضی ه اّول ادغام در پنج صیغ-
 . واجب است ١٢و  ٦به جز مضارع ادغام در تمام صیغه های -
جایز و در بقیه صیغه ها حکم مضارع را مضارع مجزوم و امر  ١،٤،٧،١٣،١٤ادغام صیغه های -

 ٢. دارد
                                                             

 .١٧٠، ص٣علة لقلب ثانیهما الفًا و حرکته الزمة. مرحوم رضی، شرح شافیه ابن حاجب، ج . فیما المثالن فیه یاءان و ال ١
 ؛مالحظه شود.٤و٣و٢.نمونه جدول تصریف افعال شماره  ٢
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 هم اندیشی

 . حروف شمسی و قمری را جداگانه نام ببرید. ١
 . ترسیم کنید ،نموداری و امتناع ادغام را در  وجوب ،موارد جواز. ٢

 پرسش و  تمرین

. آیا ادغام متقاربین در یک کلمه نیز صورت می گیرد؟ شرح دهید -١
)جواز ،امتناع ،وجوب(حکم ادغام کلمات ذیل چیست -٢

 ِلَیْسُدْد  ،َمْکَکْنَنا ،َمْن َیَشاءُ   ،ُسوِوَی  ،ِاْسَمْع ِعْلماً   ،ِاْسَتْقَرَر   ،َھَمْمَت 

را صرف کنید )َفَعَل َیْفِعُل (» ص ح ح« مضارع و امر معلوم ماده  ،ماضی -٣
. یدرا بنویس )َیْفِعُل (»َیِفرُّ «و صیغه ششم فعل  )َفِعَل (» َعضَّ «وجوه مختلف صیغه نهم فعل  -٤
. دهر یک را بنویسی و وزن صیغه ،را مشخص کردهمضاعف فعل های  ،ذیل یهدر عبارات شریف -٥

-  M…  K  J  I  H  G    M  LL ١ 

-  MW  V     U  T  S  R  QX L ٢ 

- M…   Â  Á  À  ¿   ¾   ½L ٣ 

                                                             
 .٨٨نساء:  .١ 
 .٨٠. بقره : ٢
 .٨.جمعه: ٣
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-  MW       V  U  T  S  R  Q  P  O  N   MX   ]  \  [  Z  Y^…L١ 

ھّم ُردَّ ُکَل َغریب - ّ ھّم ُفكَّ ُکلَّ َاسري ،ا ّ ھمَّ ُسدَّ  ،ا ّ . فقرنا بغناک ٢ا

                                                             
 .١٦٥بقرة:  .١ 
 : شکافت و رخنه را گرفت و ترمیم کرد. سدَّ َیُسدُّ سّدًا الُثلَمة.  ٢

 

 

 



 وز
 . شویم؛ آشنا میشودمیمهموز واقع  در این درس با تعریف و تغییراتی که در

مانند:  ؛نامندیم »مهموز« ،وجود داشته باشد» همزه«آن  یرا که در حروف اصل١ثالثی یاکلمه
َکَل 

َ
  ،٢أ

ْ
  ،سَرأ

َ
مهموز « ،»نیعمهموز ال« ،»مهموز الفاء: «تبر چند قسم اس مهموز. ٣َقَرأ

 . »٥المالو  نیعمهموز ال «و » ٤مهموز الفاء و الالم« ،»الالم
آن کلمه  ،شود ٧یا تبدیل به حرف عله ٦و چنانچه همزه کلمه مهموز بر اساس قواعد صرفی حذف

 . شودمیکما کان مهموز محسوب 
ْضَنَسکم« که به صورت رمز مهموز الفاء از پنج باب آمده است

َ
 . شودبیان می» أ

  مانند:» ض«
َدَب 

َ
ِدُب   أ

ْ
 ُک َیأِف   أَفَک        َیأِثُر   أَثَر  َیأ

 
                                                             

 نیا یو خماس یاست و رباع یثالثمخصوص » مهموزریمهموز و غ« و »رمعتلیمعتل و غ«کلمه به  میستق . ١
باعی نیز بر ر » معتل«ویا » مهموز«هر چند که در تعداد بسیار محدودی از منابع،اصطالح را ندارند بندیتقسیم

 اطالق شده است.
ْکًال الطعاَم .  ٢

َ
ُکُل أ

ْ
َکَل َیأ

َ
 غذا را خورد. :أ

رآنًا الکتاَب  . ٣
ُ
ْرءًا و ِقراَءًة و ق

َ
  و َیْقُرُؤ ق

ُ
 َیْقَرأ

َ
َرأ
َ
 کتاب را خواند. :ق
ه  بالّسهم.مانند:  ٤

َ
 ؛ أبأ

َ
 او را با تیر زد. :أ َبأ

 دأدأ..مانند:  ٥
 ُکْل.أْءُکل .مانند: ٦

 .ُشومُشوْءم .مانند: ٧
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 مانند:»  ن« 
َنَف  َیأُنُف   أَهَل َیأُهُل 

َ
 أَلَس  َیأُلُس   أ

 مانند :» س«
 أِشَم  َیأَشُم    أِثَم  َیأَثُم   أِبَد َیأَبُد 

 مانند:» ک« 
 أُدَم  َیأُدُم   أُسَل  َیأُسُل   أُرَز  َیأُرُز 

 مانند:» م« 
 أَرَخ  َیأَرُخ    أَلَه  َیأَلهُ   أَبَه  َیأَبُه 

 .  باشدمی» ِمْئَسک«  آنرمز از سه باب آمده است و  مهموز العین
 مانند:» م«

 َبأَج  َیْبأُج    َوأَب  َیْوأُب  َشأَم  َیْشأُم 
 مانند:» س«

 َکِئَب  َیْکأٌب    َرِئَف  َیْرأُف  َسِئَم  َیْسأُم 
 مانند:» ک« 

 َضُؤَل  َیْضُؤُل     َلُؤَم  َیْلُؤُم  َرُؤَس  َیْرُوَس 
 . باشدمی» منسکأ« آنرمز ار باب آمده است و از چهالالم  مهموز

 :مانند» م«
 
ُ
 َجَزُا  َیْجَزاُ    َمَالُ  َیْمَالُ   َبَدأ َیْبَدأ

 مانند:»  ن« 
 َزاَء  َیُزوُء    َساَء  َیُسوُء  َیُضوُء  ١َضاء

 مانند:» س« 
 َبِرَئ  َیْبَراُ    َشِنَئ  َیْشَناٌ  َخِطُی  َیْخَطاُ 

                                                             
 ن آشنا خواهید شد.. در اصل َضَوَء َیضُوُء بوده که در بخش اعالل، با تغییرات آ ١
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 مانند:»  ک« 
 َطُرَؤ َیْطُرُؤ    َجُرَؤ َیْجُرُؤ   ُؤ َبُطَؤ  َیْبُط 

و در صورت احراز . ١که وجود آن برای کلمه ثقالت ایجاد می کند است یکی از حروفی »همزه«
لت آن ثقا ،آن» حذف«و تبدیل آن به یکی از حروف مّد و یا با » قلب«شرایطی که خواهد آمد با 

 ٢. گویند» تخفیف«در اصطالح این تغییرات  هب ؛را ازبین برده و یا کاهش می دهند
   نکته

تدای اب ۀتخفیف همزه مربوط به همزه ای است که در میان یا انتهای کلمه باشد و تخفیف در همز
مگر کلمه دیگری به این کلمه متصل شود و در نتیجه همزه در میان واقع . شودکلمه جاری نمی

 . شودمی
 تخفیف قلبی 

 . ند استو قانون م» قیاسی« ،این نوع تخفیف
 

 ی 
 :شودمی» یاء«تبدیل به » همزه«در چهار مورد 

 وجوبی )الف
»ِایَلْف «  »  ٣ِاْءَلْف «مانند . اگر همزه ساکن پس از همزه مکسور قرار گیرد -

                                                             
ْبَعُد الحروِف َمخرجًا فثقل علیهم ذلک . …  ١

َ
، ٣اب، جسیبویه، الکت.ألنها بنرٌة فی الصدر تخرُج ِباجتهاٍد و هی أ

 .٥٤٧ص
نَّ الهمزة لما کانت أدخل الحروف فی الحلق ولها بنرة (أی ارتفاع الصوت) کریهة تجری مجری التهوع (أی .  ٢

َ
ِاْعَلم أ

َفها قوٌم َو ُهم ُاکثر أهل الحجاز و السیما قریش. روی عن القیء) ث فتکل قلت بذلک علی لسان المتلفظ بها، َفَخفَّ
أمیرالمومنین علی علیه السالم:نزل القرآن بلسان قریش و لیسوا بأصحاب بنر و لوال أن جبرائیل علیه السالم نزل 

 .٢٥،ص ٣الدین االسترآبادی، شرح شافیه ابن حاجب،جه علیه و آله ما َهَمْزنا. رضی ی اللّ صلّ  بالهمزة علی النبّی 
َلُف « . امر حاضر از ماده٣ 

ْ
ِلَف َیأ

َ
 ».أ
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 َخطاَیا  )َخِطیَئةجمع  ( َخطاَءامانند : . باشد»  َفَعائل« اگر مهموز الالم بر وزن عروضی  -
. مزه متحرکی قرار گیرداگر همزه مکسور پس از ه -

  نکته
 مانند. باشد تخفیف آن جایز است )صیغه سیزدهم(حرف مضارعه  ،لاگر همزه اوّ 

نَّ 
َ
ِئنُّ «           صیغه سیزدهم      َیِئنُّ  أ

َ
ِینُّ  « و» أ

َ
 »أ

 جوازی  )ب
 »ِبْیر« » ِبْئر«اگر همزه ساکن پس از حرف مکسوری غیر از همزه قرار گیرد مانند  -

 
 و ء

 :شودمی» واو«در پنج مورد همزه تبدیل به 
 وجوبی  )الف

ْر ُاوُج » ١ْر ُاْءُج «اگر همزه ساکن پس از همزه مضموم قرار گیرد مانند:  -
ُء «اگر همزه مضموم پس از همزه متحرکی قرار گیرد مانند:  -

َ
جمع أّب به معنی  (» ّب أ

ُوّب « )چراگاه
َ
»أ

نَّ اسم تفضیل فعل (» أَءّن « ر گیرد مانند: اگر همزه مفتوح پس از همزه مفتوح قرا -
َ
«  )أ

َوّن 
َ
»أ
َءْیِدم «اگر همزه مفتوح پس از همزه مضموم قرار گیرد مانند:  -

ُ
«  )آدممصّغر  (» أ

َوْیِدم
ُ
»أ

 

                                                             
ُجُر  . ١

ْ
َجَر َیأ

َ
 امر حاضر از ماّده أ
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 نکته
 مانند. حرف مضارعه باشد تخفیف آن جایز است ،اگر همزه اول 

مَّ 
َ
ُؤمُّ «     صیغه سیزدهم      َیُؤمُّ  أ

َ
ُومُّ  «و » أ

َ
 »أ

 جوازی  )ب
 »ُلوم«» ُلْؤم«مانند:  ،اگر همزه ساکن پس از حرف مضمومی غیر از همزه قرار گیرد -
 

 الف ء
 :شودمی» الف«در سه مورد همزه تبدیل به 

 وجوبی  )الف 
ْءَمُن « مانند  اگر همزه ساکن پس از همزه مفتوح قرار گیرد -

َ
اَمُن « » أ

َ
»١أ

 . مفتوح بوده و پس از همزه استفهام قرار گیرد ،تاگر همزه وصل ابتدای کلما -
 »…ـهُ للّٰ آ« » …هُ ـأَاللّٰ «مانند  

 جوازی )ب
َل « مضارع و امر ماده ُسؤال مانند ،در ماضی -

َ
ُل  ،َسأ

َ
ْل  ،َیْسأ

َ
 »َسْل  ،َیَساُل  ،َساَل « »ِاْسأ

 حذفی تخفیف 

 . ندبوده و از قانون خاصی تبعیت نمی ک» سماعی«این نوع تخفیف غالبًا 
 :شودمیدر چهار مورد همزه حذف 

 وجوبی )الف
َکَل «در امر حاضر معلوم ماده های  -

َ
َخَذ «و » أ

َ
»أ

                                                             
 شود.گذشته می »َءاَمُن «و » آَمُن «. این نوع افعال به صورت های ١ 
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َکَل 
َ
َکُل  أ

ْ
 . …  ُکُلوا ، ُکال ،١ُکْل امر حاضر           َیأ

َخَذ 
َ
ُخُذ  أ

ْ
 . …ُخُذوا ،ُخَذا ،ُخْذ                 َیأ

پس (میع تصّرفات باب افعال همین ماّده و همچنین ج» ُرؤَیة« در مضارع و امر مجّرد ماّده  -
مانند )از نقل حرکت عین الفعل به ماقبل

ُی 
َ
 )٢َرٰی یَ     (     َیَرُی      َیْرأ

ُی 
َ
ْرأ
َ
َرُی      أ

َ
َرٰی    (      أ

َ
 )أ

 جوازی )ب
َمَر «در امر حاضر معلوم ماّده  -

َ
 »أ

َمَر 
َ
ُمُر  أ

ْ
 . …ُمُروا ، ُمَرا ،ُمْر    امر حاضر      َیأ

 .مکسور یا مضموم بوده و پس از همزه استفهام قرار گیرد ،گر همزه وصل ابتدای کلماتا  -
 :مانند
ِاْسَتْغَفْرَت «
َ
ْسَتْغَفْرَت « »؟… أ

َ
 »؟… أ

  

                                                             
 ».ُقْل «. بر وزن  ١
 ».َیفل«. بر وزن  ٢
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 هم اندیشی

 . کنیدبررسی حت و سقم جمله ذیل را ص
 . »شودمیم به حرفی متناسب با حرکت خود تبدیل همزه دوّ  ،در اجتماع دو همزه « 

ش و  تمرینپرس  

 «مضارع و امر معلوم فعل  ،چهارده صیغه ماضی -١
ْ
َدَب َیأ

َ
موارد تخفیف  ،صرف کردهرا » ِدُب أ

 . وجوبی و جوازی را مشخص کنید
 . یدهر یک را بنویسو وزن  ،بابصیغه ،را مشخص کرده مهموزهای فعل ،شریفه ذیل آیاتدر -٢

-  MJ   I  HK      R  Q    P  O    N    M  LL ١ 

- M  Â  Á  À  ¿  ¾  ½Ã    È   Ç  Æ  Å  Ä*  Ë  Ê

Í  Ì  Ï          ÎL٢  

                                                             
 .٩٩اعراف:  . ١
 .١١٨ – ١١٧اعراف:  . ٢

 

 

 



 

 

 



ه  تا 
در اینجا مناسب است تا به طور . در درس گذشته با مهموز و تغییرات آن آشنا شدیم

 . مختصر با شیوه کتابت همزه نیز آشنا شویم
 
 . نیاز دارد» پایه«یا همان » کرسی«در غالب موارد به » همزه«
َمَر الف است مثل  رسی همزه گاهی: ک 

َ
 أ

 َیِئَس مثل   یاء است   
 َلُؤَم مثل  واو است    

 . مثل ُسوء ،شودو گاهی بدون کرسی نوشته می
 . آیداست که اهّم آن در ذیل می یتابع قواعد » کرسی همزه«

 : کلمه یابتدادر 

ل و  اگر وص )ء( عالمتبا البته اگر قطع باشد همراه  ،شودنوشته می» الف«دائمًا به صورت  
 مانند: . آیدباشد بدون آن می

ُجل ،ِاضِرب وصل   إکرام ،أکَرَم  قطع     َالَرّ

 : وسط کلمهدر 
دهیم سپس کرسی همزه را براساس بین حرکت همزه و حرکت ما قبل آن انجام می یامقایسه

 . کنیمانتخاب می» یحرکت أقو «
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 : بت همزهدر بحث کتا ترتیب حرکات به حسب قّوت
 . باشدمی» ئـ«رسی متناسب آن که کُ ١باشد قویترین حرکت می :کسره. ١

 . باشدمی» ؤ«رسی متناسب آن م قرار دارد و کُ در مرتبه دّو  ،: از حیث قّوتضمه. ٢ 
 . باشدمی» أ«در مرتبه سوم بوده و کرسی متناسب آن  :فتحه. ٣
 . »ء«ود شرسی نوشته میمنفرد و بدون کُ صورت در آخرین مرتبه قرار داشته و به  :سکون. ٤

بین حرکت همزه که کسره است و حرکت ما قبل آن که ضمه است » ُسِئَل «در کلمه  ،به عنوان مثال
قرار » ئـ«یه رسی همزه را پاکسره از ضمه قویتر است لذا کُ  ،مقایسه کرده و طبق ترتیب مذکور در باال

ت همزه که فتحه است و حرکت ماقبل آن که ضمه است بین حرک» ُمَؤّنث«و یا در کلمه . میدهیم
 . نیمکانتخاب می» ؤ«را رسی کُ  ،بودن ضمه نسبت به فتحه یمقایسه کرده و با توجه به اقو 

کراهت  به جهت ،بین حرکت فتحه و الف تثنیه یا الف ضمیر قرار گیرد ،اگر همزه وسط کلمه -١
 . شودنوشته می )( یبه صورت الف مدّ  ،حرفترکیب این دو  ،اجتماع دو الف در هنگام نگارش

 َمبَدآن  ان َمبَدأمانند: الف تثنیه: 

                                                             
شود. . این نتیجه، با استقراء و تتبعی که در کیفیت نگارش همزه در کلمات عربی صورت گرفته، حاصل می ١

ش شده نگار » ئـ« رسییعنی مالحظه شده که اگر حرکت خود همزه و یا ما قبلش، کسره باشد. همزه بر روی ک
 .ُدِئل قویترین حرکات، کسره است. مانند ،کتابت همزهدر بحث است. لذا 

 .نضع الهمزة علی حرف مناسب للحرکة األقوی أو للحرکتین المتساویتین
 الحرکات بالترتیب حسب القّوۀ:

 الکسرة -١
 الضمه -٢
 الفتحه -٣
 السکون -٤
 رف)( با تّص  ٩٣ل حسن االسدی، المنجد فی االمالء، صد: عار.ک
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 ١َقَرآ ا  َقَرأب ضمیر: 
 . شودنوشته نمی ) ~( یبه صورت مدّ  ،بین دو الف قرار گیرد )ء(اگر همزه منفرده  -٢

 . قراَءات ،َشاَءا ،مانند: َجاَءا
 ،شودتعبیر می ٢»خط غیرقیاسی«اهی از آن به الزم به ذکر است که نگارش قرآن کریم که گ 

 مانند: ٣. از قواعد خط قیاسی تبعیت نکرده است ،خاص بوده و در برخی موارد
  إسَماعیل یبه جا إْسٰمِعیل
لٰوة الة یبه جا الصَّ  الصَّ
  َهَداُکم یبه جا َهَدٰیُکم
  َرْحَمة یبه جا َرحَمت

 :کلمهھای انتدر 
 . َشیء ،ُجزءشود مانند: ون پایه نوشته میبد ،اگر ما قبلش ساکن باشد

 مانند: . شودو اگر ما قبلش متحرك باشد به صورت حرف حرکت ما قبلش نوشته می
 . َرُدَؤ  ،ُقِرَئ  ،َقَرأ

 
 

                                                             
ألفین: الهمِز و الِف الَمدَّ فإن کان الُف الَمدِّ الَف  و ألفًا اجتماُع  ة. اذا لزم من کتابۀ الهمزة ألفًا اجتماُع ألفین: الهمزِ  ١

َرأ ا، َیقَرأ ان«الضمیر فُتکتب هی و الف الهمز معًا مثل: 
َ
هذا رای جمهور العلماء. و منهم من یحذف الف المّد » ق

َرآ، َیقَرآن«مّعوضًا عنها بالمدة مثل: 
َ
دة کتب الهمزة منفر و هذا هو القیاس و هو أیسُر علی الکاتب و منهم من ی» ق

َرءا، َیقَرءان«العلی الٍف و یثبت الف الضمیر بعدها مثل: 
َ
 ١٥٤ص  ٢غالئینی، جامع الدروس العربیۀ، ج ». ق

 .١٤٢. ٢ص  ٢، ج ة. إلن المصحف ال یقاس علیه. جامع الدروس العربی ٢
ابقین، ِلُکّتاب القرآن الس ةتابعکلماِت القرآن الکریم حاَفَظ علیها المسلموَن م ةبکتاب خاصة. هناَك قواعُد  ٣

 .٢٤اصول الدین، ص  ة، منشورات کلیقواعد االمالء
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  نکته
در مورد نگارش آن دو قول  ،متصل شود »ضمیر«ای که در انتهای کلمه قرار دارد اگر به همزه
 وجود دارد: 

 . َجاُؤوا ،َیقَرُؤوَن  ،َیبَدُؤَن مانند: . کلمه میشود» همزه وسط«معامله  آنبا  -
. شودکه به آن متصل است نمی یشود و اعتنایی به ضمیر کلمه می» همزه آخر«معامله  آنبا  -

وَن مانند: 
ُ
وَن  ،َیْبَدأ

ُ
 . َجاُءوا ،َیْقَرأ

 

 هم اندیشی:

 . یم کنیدسقواعد کتابت همزه را در نموداری تر 
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نو  تمریپرسش   

چیست؟در کلمات ذیل  دلیل کتابت همزه  .١
ل -ُیْؤِمُنوَن  -ِشْئُتَما   -ُمَؤجَّ

ْ
 َیَشاُءوَن   –َساَءا  -َجَر ِاْسَتأ

 . جدول زیر را کامل کنید .٢

 فعل
حروف 
 اصلی

 وزن
مضارع 
 معلوم

 امر 
 ضمیر باب صیغه

سالم 
مضاعف 
 مهموز

الزم 
 متعدی

معلوم 
 مجهول

نا  تمسَّ

 سیاٰ 

 یعبدون

 جنَّ 

 کلیأ 

 اذکروا

 تحسبهم

 تسألیَن 

         

 

 

 



 

 

 



 اعالل
ه درسهای بعدی به آن پرداخت این درس وکه . است» اعالل«یکی از تغییرات لفظی مهم 

 . شویمدر این درس با تعریف و اقسام اعالل و قواعد وزن در کلمات معتل آشنا می. است

 مقدّمه:

» عاللا«این تغییرات که به آن . رنددر معرض تغیی با  شرایطی ،»١الف ،یاء،واو«حروف عّله
واقع  ای که این تغییرات در آنو کلمه. گیردصورت می »تلفظ در سهولت«گویند به جهت می

حرف عّله  ،آن» حروف اصلی«ای است که در کلمه »معتل«و . شودنامیده می» ُمعّل «شده 
 .عالل در آن صورت بگیرد یا نهاعم از این که  ا. َھدی ،َقاَل  ،َوَعَد مانند:  ،وجود داشته باشد

است اما معتل  عّل مُ . باشدمی» سوعد«که مجهول آن » ساعد«بنابراین کلماتی مانند 
 . نیست

یا تبدیل به  ٢چنانچه حرف عله کلمه معتلی بر اساس قواعد اعالل حذف شود شودمیمتذکر 
 . آن کلمه همچنان معتل به شمار می رود ،شود ٣حرف غیر عله

 

                                                             
است. مانند قال و باع  که در اصل قول و بیع » یاء« یا » واو«اگر حرف اصلی باشد حتمًا منقلب از » الف. « ١

است چون در معرض بوده است و الف اصلی ( غیر منقلب) همیشه زاید است مانند: ساعد، و جزء حروف عّله 
 باشد.تغییر می

 َخف . .مانند: خاْف  ٢
 إّتحد.  إتتحد  خائف .  إوتحد        .مانند: خاوف ٣
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 فت قسم است:بر ه معتل
 . ْمنیُ  ،١َوَجَد  :مانند ؛»مثال« ای »الفاء معتل«. ١
 . عیْ بَ  ،٢خاَف مانند:  ؛»اجوف« ای »نیالع معتل«. ٢

 . یَرْم  ،٣َدعا: مانند؛»ناقص« ای »الالم معتل«. ٣

 . ْومیَ  ،لیْ َو : مانند ٤؛»مقرون فیلف« ای »نیعال و لفاءا معتل«. ٤

 . ٦ّی َح  ،٥ٰی َشو : مانند ؛»مقرون فیلف« ای »و الالم نیالع معتل«. ٥

 . یْح َو  ،٧ٰی وق مانند: ؛»مفروق فیلف« ای» الفاء و الالم معتل«. ٦

  .اندبوده »ییَ یَ « و »َوَوو«در اصل  که »اءی« و »واو«: مانند ؛»و الالم نیو الع فاءال معتل«. ٧

 نکته
ْول: نامند؛ مانندمی» لین«حرف  ،حرف عّله را در صورتی که ساکن باشد. ١

َ
و  اَف خ ،ُنْور ،َاِمْیر ،َبْیع ،ق

یده نیز نام» َمّد «حرف  ،اگر حرکت ما قبل آن از جنِس آن حرف و متناسب با آن باشد ،در این صورت
ب با و مناس »کسره« ،و مناسب با یا »ضّمه«حرکت مناسب با واو . ُنْورو  َاِمْیر ،قاَل شود؛ مانند: می
زیرا همیشه ساکن بوده و تا  ،همیشه حرف مّد است» الف« ،شایان ذکر است. است »فتحه« ،الف

 . قابل تلفظ نیست ،ما قبلش مفتوح نباشد
 

                                                             
 چیز از دست رفته را یافت و به دست آورد. :َوَجَد َیِجُد َوْجدًا و ِجَدًة و ُوُجودًا و ِوْجدانًا المطلوَب .  ١
ةً َخاَف َیَخاُف َخْوفًا و َخْیفًا و َمَخ .  ٢

َ
 ترسید، پرهیز کرد. :اف

 او را صدا زد، او را فرا خواند. :َدَعا َیْدُعو ُدَعاًء ُه  . ٣
 قسم و قسم هفتم به اسم اختصاص دارد. نیا. ٤
 .: گوشت را کباب کردَم الّلْح  اً یّ َش  یشوِ یَ  یَشو.  ٥
 از او شرم کرد. :ا َحَیاًء ِمْنهُ َحِیَی َیْحیَ زنده شد، زنده ماند. :َحِیَی َیْحَیا و َحیَّ َیَحیُّ َحَیاًة  . ٦
ٰی .  ٧

َ
الناً  َوق

ُ
اَیًة و َواِقَیًة ف

َ
 : فالنی را حفظ کرد.َیِقی ِوق
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 بر چهار قسم است:به لحاظ محل آن اعالل . ٢
 ُیوِسر  ،مانند ُیْیِسُر   اعالل در فاء الفعل
 قَال   ،مانند قَول  اعالل در عین الفعل
 َدعا   ،مانند َدَعَو    اعالل در الم الفعل
 ُسوِعد    ساَعد،مانند اعالل در حرف زاید 

 است: ١اعالل با صرف نظر از محل آن بر سه قسم اصلی. ٣
 . َقاَل به  َقَوَل  مانند تغییر ،یعنی تبدیل حرف عّله »:قلبی«
 . َیُقْوُل به  َیْقُوُل مانند تغییر  ،یعنی ساکن کردن حرف عّله»: سکونی«
 . ِلَیُقْل به  ِلَیُقْوْل مانند تغییر  ،هیعنی حذف کردن حرف علّ »: حذفی«
رطی یا ش« ،که در متن قانونمگر این ،ندبین فعل و اسم مشترک ،بیشتر قواعد اعالل. ٤

از  کما این که  بعضی. را مختص به یکی از دو ِقسم کندآورده شود که آن » خصوصیتی
معلوم مثال واوی مخصوص مضارع  ،مخصوص نوع خاصی از کلمه اند؛ مثالً  ،قواعد اعالل

 . هستند. . . یا ماضی مجهول اجوف و یا

 تذکّر
 ،در نوع طرح قواعد اعالل و کیفیت ورود و خروج و تفکیک این قواعد ،در کتب صرفی

ناقص  ،جوفا ،بندی معتل به مثالپس از دسته ،کتاب حاضر. تفاوتهایی قابل مشاهده است
 را به طور جداگانه ذکر ،یان داشته باشندامکان جر  ،تمام قواعدی که در هر گروه ،و لفیف

 ،اشندشدن داشته بدر گروه دیگری نیز امکان پیاده ،و اگر بعضی از این قواعد. کرده است
تبدیل حرف عّله متحرک ماقبل مفتوح به «برای نمونه. اندمجددًا در آن گروه نیز تکرار شده

» مثال«و عدم ذکر آن در ،هم در گروه اجوف و هم در گروه ناقص ذکر شده است» الف

                                                             
 گاهی اعالل به تغییر حرکت در غیر حرف عله است. .١
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شود؛ این قانون در مثال جاری نمی ،نشانه آن است که حتی در صورت پیشامد و احراز شرایط
َد «مانند کلمه  ،ونیبه تبیین موارد اعالل سکسپس . گرددنمی» الف«قلب به » واو«که » َتَوعَّ

که توجه  دهشعالل در پایان نگاهی تحلیلی به بررسی هدف از اقلبی و حذفی پرداخته شده و 
 . به آن در تسهیل إعمال قواعد اعالل بسیار کارآمد است

 وزن افعال معتل

ولی به  .های گذشته با وزن و کاربرد آن و نیز قواعد آن در کلمات غیر معتل آشنا شدیمدر درس
 دلیل تغییرات اعاللی وزن کلمات معتل عالوه بر تطبیق قواعد عمومی وزن بر آنها؛ دارای برخی

 . گرددباشد که در اینجا بیان میقواعد خاص خود می
ه از وزن نیز حرفی ک ،شده باشدحذف اگر بعضی از حروف اصلی کلمه مطابق قواعد اعالل . ١

 . گرددمقابل آن قرار دارد حذف می
و  ،َعلبر وزن  )َیَهُب  َوَهَب از  ،فعل امر(َهبو  ،ُفلبر وزن  )یقول قالاز  ،فعل امر(ُقلمانند 

 . ِع بر وزن  )َیفی َوفیاز  ،فعل امر(ِف 
در  ،ندپیدا کانتقال حرکت حروف اصلی از مکان اصلی خود به مکان دیگری  ،اگر در کلمه. ٢

 . در وزن بر اساس حرکات قبل از نقل است ،»ف ع ل«این صورت حرکات 
مکسور است  الفعل آن بوده که عین َیْبِیُع است؛ زیرا در اصل  َیفِعُل که بر وزن  »َیِبیَع «مانند لفظ 

 . و به دلیل قواعد اعالل حرکت آن به ماقبل انتقال داده شده است
و قلب در حرکات آن انجام شود در این  ،شوندتبدیل هرگاه حروف اصلی به حرف دیگری . ٣

 . شودصورت وزن بر اساس حروف و حرکات قبل از قلب بیان می
بوده که یاء آن قلب به الف شده  َبَیَع ا در اصل است؛ زیر  َفَعَل که بر وزن » باع«مانند لفظ 

که عین الفعل آن مفتوح است و به دلیل قواعد اعالل تغییر کرده و تبدیل به الف شده و . است
  . حرکت آن نیز ساکن گردیده است

 

 

 



   اعالل     127

 
 

 هم اندیشی

با نظر اساتید محترم؛نحوه طرح بحث اعالل در دو کتاب از کتب صرفی را بررسی 
 . نمائید

سش و  تمرینپر  

 . اقسام اعالل را با ذکر مثال، نام ببرید .١
 . وزن کلمات معتلی که در این درس آمده است را بنویسید .٢

 

 

 

 



 

 

 



 ثال

. یمپرداز از این درس به بیان کیفیت اجرای قواعد اعالل در اقسام مختلف معتل می
. است» لمثا«باشد معتل الفاء اولین قسم معتل که دارای کمترین تغییرات اعاللی می

 . پرداخته است نکه این درس به بیان تغییرات اعاللی در آ
 

 َیَسَر  مثلیائی . ٢ َوَعَد مثل  واوی. ١بر دو قسم است: » ١مثال«فعل معتل الفاء یا 
 شود:ثالثی مجرد سه قاعده جاری می مثالدر فعل 

  ٢.شودو امر معلوم آن حذف میالفعل از مضارع فاء ،باشد »َیْفِعُل «بر وزن  ،اگر مضارِع مثال واوی. ١
 . »َیِعُل  بر وزن« َیِجُد            َیْوِجُد            ٣َوَجَد مانند: 

 . . . . . َتِجُد  ،َیِجْدَن  ،َتِجَداِن  ،َتِجُد  ،َیِجُدوَن  ،َیِجَداِن  ،َیِجُد مضارع معلوم: 
 . . . . . . ِجْد  ،ِجْدَن ِلیَ  ،ِلَتِجَدا ،ِلَتِجْد  ،ِلَیِجُدوا ،ِلَیِجدا ،ِلَیِجْد  امر معلوم:

                                                             
شود، از این رو به آن مثال گفته شده است. . ماضی معتّل الفاء، مثل افعال صحیح صرف شده و اعالل نمی١ 

المعتّل هو ما کان َاحد ُاصوله حرف عّلة و هی الواو و الیاء و االلف. ت دیگری هم گفته شده است. البته توجیها
 .ک:رلمماثلته الصحیح فی احتمال الحرکات. » المثال«و انواعه سبعة: األّول: المعتّل الفاء و یقال له 

 (باتصرف). ١٤٤المقدمات، (زنجانی، التصریف) صجامع
 دارد.» مثال واوی«به  . این قاعده اختصاص٢ 
 رفته را یافت.دستچیز از: َوَجَد َیِجُد َوْجدًا، ِجَدًة، ُوُجودًا، ِوْجدانًا المطلوَب . ٣ 
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فاء الفعل  َحلَیْو و مضارع مفتوح العین مانند  َیْوُجهبنابراین در مضارع معلوم مضموم العین مانند 
  1     0  /   .L٢  ١+   ,  -M و از همین نمونه است آیه کریمه . شودحذف نمی

  .شودگاه حذف نمی کما این که  فاء الفعل مثال واوی در مضارع مجهول و امر مجهول هیچ
   . . . ُیْوَجُدوَن  ،ُیْوَجَداِن  ،ُیْوَجُد  مانند: مضارع مجهول

 . . . ِلُیْوَجُدوا ،ِلُیْوَجَدا ،ِلُیْوَجْد مانند:  امر مجهول

 . ه استنیز جاری شد )َیفَعُل (العین شود حذف فاءالفعل در چند فعل مضارع مفتوحمتذکر می
 َیَذُر             َیْوَذُر         ٤َوَذَر َیَدُع          َیْوَدُع     ٣َوَدَع 

 َیَزُع          َیْوَزُع        ٦َوَزَع َیَرُع          َیْوَرُع     ٥َوَرَع 

 َیَضُع         َیْوَضُع         َوَضَع ٧َیَسُع        َیْوَسُع      َوَسَع 

 
َ
     ٨َوَطأ

ُ
         َیْوَطأ

ُ
 َیَقُع           َیْوَقُع         ٩َوَقَع َیَطأ

 َیَلُغ              َیْوَلُغ         ١١َوَلَغ َیَلُع           َیْوَلُع     ١٠َوَلَع 

 َیَهُب        َیْوَهُب     ١٢َوَهَب 

                                                             
 ترسید. :َوِجَل َیْوَجُل َوَجالً . ١ 
 .٥٣حجر: . ٢ 
 او به امانت گذاشت. : مالی را در نزدَوَدَع ماًال ِعنَدہُ  آن چیز را ترک و رها کرد. :َوَدَع َیَدُع َوْدعًا الشیءَ . ٣ 
رًا الشیءَ . ٤ 

ْ
ُر َوذ

َ
َر َیذ

َ
 آن چیز را ترک کرد. : َوذ

 نیز استعمال شده است. َیْوَرع ضعیف و ناتوان شد.فعل :َوَرَع َیَرُع َوْرَعةً . پرهیزگاری پیشه کرد :َوَرَع َیَرُع َوَرعاً . ٥ 
 ر و سامان داد.لشگر را مرتب و س :ًا الَجْیَش عَوَزَع َیَزُع و َیِزُع َوزْ . ٦ 
 .َیْوَرُع ، َیْوَضُع ، َیْوَسُع در برخی از موارد، ابقاء فاء الفعل نیز استعمال شده است؛ مانند: .  ٧
 الشیَء ِبِرجِلهِ . ٨ 

ً
 َوطأ

ُ
 آن چیز را آماده و مهیا و آسان کرد. :َوِطَئ الشیءَ مال کرد. آن چیز را لگد :َوِطَئ َیَطأ

وعًا ال. ٩ 
ُ
َع َیَقُع  ُوق

َ
 آن چیز از دست من افتاد.:  شیُء ِمن یدیَوق

هِ . ١٠   شیفته او شد. :َوَلَع َیْوَلُع َو َیَلُع َوَلعاً حق او را از بین برد.  :َوَلَع  َیَلُع َوْلعًا ِبَحقِّ
 سگ از آن ظرف آب خورد (زبان زد) :َوَلَغ َیَلُغ و َوِلَغ َیِلُغ ُوُلوغًا الکلب اإلناءَ . ١١ 

النًا و ِلُفالٍن َوَھَب َیَھُب َوھْ . ١٢
ُ
  آن مال را به فالنی بخشید. :بًا و ِھَبًة الماَل ف
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 . M    º  ¹    ¸  ¶    μ  ´  ³  ²L١ و از همین نمونه است آیه شریفه 
 مانند:. ٢شودمی قلب »واو«به ،یاء ساکن ماقبل مضموم. ٢

 ُاوُمْن         )َیَمَن َییُمُن امر حاضر از ( ٣ُاْیُمْن   ُیوِسر         ُیْیِسُر 
 مانند: . ٤شودقلب می »یاء«به ،واو ساکن ماقبل مکسور. ٣

 ِایَجْل      )َوِجَل َیْوَجُل امر حاضر از فعل ( ِاْوَجْل 
 )مثال(الفاء کلمه معتل »لبعد از اعال«و »قبل از اعالل«نمونه بررسی حالت های 

 ِعُل از باب َفَعَل  َیفْ » و ع د«مضارع معلوم و امر معلوم مادۀ 
 وزن امر معلوم بعد از اعالل اعاللاز قبل 

 ِلَیِعل ِلَیِعْد َیِعُد ٥َیْوِعُد 
 لیعال ِلَیِعَداَیِعَداِن َیْوِعَداِن 
 لیعلوا ِلَیِعُدواَیِعُدوَن َیْوِعُدوَن 

 لِتعل ِلَتِعْد ِعُد تَ َتْوِعُد 
 ِلتِعال ِلَتِعَداَتِعَداِن َتْوِعَداِن 
 لیِعلن ِلَیِعْدَن َیِعْدَن َیْوِعدَن 
 ِعْل  ِعْد َتِعُد َتْوِعُد 

 ِعال ِعَداَتِعَداِن َتْوِعَداِن 
 لواِع  ِعُدواَتِعُدوَن َتْوِعُدوَن 
 لیِع  ِعِدیَتِعِدْیَن َتْوِعِدیَن 
 الِع  َداِع َتِعَداِن َتْوِعَداِن 
 نلْ ِع  ِعْدَن َتِعْدَن َتْوِعدَن 

ْوِعُد 
َ
ِعْد أِعُد أ

َ
 لِع ِأل  ِأل

 لعِ نَ لِ  ِلَنِعْد َنِعُد َنْوِعُد 
                                                             

 .٤٩. شوری: ١
 دارد.» مثال یائی«. این قاعده اختصاص به ٢

الناً . ٣ 
ُ
 برکت قرار داد.خداوند فالنی را خجسته و با :َیَمَن َیْیُمُن َیْمنًا اللُه ف

 ُدعین   ُدِعْوَن شود. مانند: جاری می هم» مثال«. این قاعده از قواعد عمومی بوده و در غیر٤
 به فالنی وعده آن کار را داد. :)دو مفعولی است( َوَعَد َیِعُد َوْعدًا، ِعَدًة ُفالنًا االمَر . ٥ 
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 هم اندیشی

 M  p  o  n  m  lL١ در »ُتوِعُدوَن « واو نشدِن  حذف علت
 چیست؟

 پرسش و  تمرین

  .مثال کتاب بنویسید نمونه ای غیر از» مثال«برای هر کدام از قواعد اعالل جاری در . ١
 . را مشخص کنید» مثال«هر یک از قواعد جاری در  )سکونی و حذفی ،قلبی(نوع اعالل . ٢  

را صرف   » َیِبس َـ ، وَقع َـ ، ورد ِـ« های امر معلوم و امر مجهول فعل ،مضارع ،ماضی. ٣
 . و وزن آنها را ذکر کنید

 و ، معنیوزنباب،  ،صیغه ،خص کردهرا مش »مثال«های فعل ،در جمالت شریفه ذیل. ٤
 . تغییرات اعاللی صورت گرفته در آنها را بنویسید

  M  J  I  H  G  F*    P  O  N   M  LL  .٢                                    
 M,  +   *  )L .٣                                        

  MØ٤    Û  ÚL  .٥ 

                                                             
 .٨٦. اعراف: ١
 .٦و٥ :. مریم٢

 .٣. توحید: ٣
وفاً . ٤ 

ُ
فًا، ُوق

ْ
َف َیِقُف َوق

َ
 ایستاد. :َوق
 .٢٤. صافات: ٥
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M    x  w  v  uL .١ 
M         #        "  !L .٢ 
M  H  G   F  E     D  C B  AL  .٣                                         

 M        5  4     3  2  1  0  /  .  -L .٤ 
 با مراجعه ،دهکر را مشخص  هاو وزن آن،باب صیغه. کلمات قرآنی استاز  ،کلمات زیر. ٥

 . در آن به کار رفته است را بنویسید ای که این کلمهبه معاجم قرآنی آیه
 َذروا

 َدع

 َیِعظ

 الَتِھنوا

 ٥الَتِزر

 . را مشخص نموده و آن را در جدول صرف نمائید» مثال«در عبارت شریفه ذیل فعل. ٦

 ٌّ ِ
َ ُ  ٦ِصُلوا« : االمام  ُ َو ِان َقَطُعو   ٧. »َأْرحاَم

                                                             
 .٣٣. مریم: ١
 .٦١. قلم: ٢
 .٣. مائدة: ٣
 .٨٧. یوسف: ٤

 آن چیز را حمل کرد و برد. :َوَزَر َیِزُر َوْزرًا، ِوزرًا الشیءَ . ٥ 
 آن چیز را پیوند داد. :َوَصَل َیِصُل َوْصًال، ِصَلًة الشیءَ . ٦ 
 .٨٧ص ٤میزان الحکمة ج. ٧
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ماره
ش

 

 امر مضارع ماضی

مجهول علومم مجهول معلوم مجهول معلوم
١       
٢       
٣       
٤       
٥       
٦       
٧       
٨       
٩       
١٠      
١١      
١٢      
١٣      
١٤      

ترجمه
 

١٢ ٨ ١ ٥ ١٠ ٧ 

وزن
 

١٠ ٩ ١٢ ١٤ ١٣ ٦ 
 
 

  
                                 

 

 

 



وف   ا
. گیردکه در آن تغییرات اعاللی مختلفی صورت می. است اجوف یکی از اقسام معتل

 . این درس به بیان کیفیت اجرای قواعد اعالل در اجوف پرداخته است
 

 . ٣: َبَیَع مثل یائی. ٢ ٢َقَوَل مثل: واوی . ١بر دو قسم است:  ١»اجوف«

رع او مض یُموج ماجمضارع مضموم العین اجوف فقط واوی است مانند:  ،الزم به ذکر است
 ،؛ ولی مضارع مفتوح العین آنیعیش عاَش فقط یائی است؛ مانند  ،مکسور العین اجوف

 . یهاُب  ٥هاَب و گاهی یائی است؛ مانند  یخاُف  ٤خافگاهی واوی است؛ مانند 
 شود:قواعد زیر جاری می اجوف در
شان حرکت ،ها ساکن بوده و حرف عّله و همزه نباشدء متحرک در صورتی که ماقبل آنواو و یا. ١

َیُس و قاَوَل  خالف ،برَیِبْیُع        َیْبِیُع  ،َیُقْوُل           َیْقُوُل  مانند:. ٦شودبه ماقبل داده می
ْ
 . َیأ

                                                             
غه العین در بسیاری از صی. اجوف در لغت به معنای تو خالی و میان تهی است. و چون عین الفعل در معتل  ١

 شود، صرفیان نام اجوف بر آن نهادند.های خود دچار تغییر و حذف می
ْوًال و َمقاَلةً . ٢ 

َ
 تلفظ کرد، سخن گفت. :قاَل َیُقوُل ق

 کتاب را فروخت یا خرید (از افعال متضاد). :باَع َیِبْیُع َبْیعًا کتاباً . ٣ 
ُه و خاَف ِمنهُ ید. ترس :خاَف َیخاُف َخْوفًا و ِخْیَفةً . ٤ 

َ
 از او ترسید. :خاف

 از او ترسید. :ُه ھاَب َیِھیُب از او ترسید.  :ُه ھاَب َیھاُب َھْیبًا و َھْیَبًة . ٥ 
 که حرف عله در آنها َجْھَورو کلماتی مانند  دْعویدارد. لذا در ناقص مانند » اجوف«. این قاعده اختصاص به  ٦

 شود.زاید است، اجرا نمی
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 ،بعد از سلب حرکت ماقبل ،ها فتحه نباشدواو و یاء مکسور یا مضموم که ماقبل آن. ٢
  مانند:. ١شودحرکتشان به ماقبل داده می

 . َخِوَف بخالف   )ادامه دارد( َیْدُعْوْوَن    َیْدُعُوْون  ،ِبْیَع    ُبِیَع  ،)ادامه دارد ( ِقْوَل  ُقِوَل 
 . ِقیَل      ِقْوَل مانند: . ٢شودواو ساکن ماقبل مکسور قلب به یاء می. ٣
 مانند: . ٣شودواو و یاء متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف می. ٤

 . َخاَف     َخِوَف     ،َباَع     َبَیَع     ،َقاَل     َقَوَل 
یعنی متحرک بوده و به جهت  -این قاعده در صورتی که واو و یاء در موضع حرکت باشند

  مانند:. ٤شودنیز جاری می -ساکن شده باشند ،قواعد اعالل سکونی

 َیخاُف         4        )َیَخْوُف          1           َیْخَوُف (

 مانند:. ٥شودحذف می )برخورد دو ساکن(حرف عّله در التقای ساکنین . ٥

 ُقْل         5 ُقْوْل            امرحاضر َتُقْوُل ِلَیُقْل                 5     ِلَیُقْوْل         امرغایب  َیُقْوُل 

ماضی معلوم آن از صیغه ی ششم تا آخر  ،باشد» َیْفُعُل «اگر مضارع اجوف بر وزن . ٦
 . ٦گرددالفاء میمکسور ،باشد »َیْفَعُل «یا  »َیْفِعُل «زن الفاء و اگر بر و مضموم

                                                             
 .)ادامه دارد  (  َیْدُعْووَن    َیْدُعُووَن  شود. مانند:  نیز انجام می» ناقص«اعده در . این ق١ 
 مثال). ٣شود.(ر.ک: قاعده نیز جاری می» ناقص«و » مثال«. این قاعده در ٢ 
 شود. جاری نمی رَتَیسَّ و  َیَوّد مانند » مثال«. ولی در َدعا   َدَعَو شود. مانند: نیز اجرا می» ناقص«. این قاعده در ٣ 
 . این اعالل فقط در عین الفعل جاری است. ٤ 
 ناقص) ٤شود.(ر.ک: مانند قاعده . این قاعده از قواعد عمومی اعالل است. و در غیر اجوف نیز جاری می٥ 
دارد. و اعالل آن به نحو قلبی، سکونی یا حذفی نیست. بلکه به تغییر حرکت » اجوف«. این قاعده اختصاص به ٦

 گردد.است به جهت رعایت واوی و یائی بودن که در صورت اول فاءالفعل مضموم و در صورت دّوم مکسور می
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 ،اقتاس ،ساقْت  ،ساقوا ،ساقا ،ساَق مانند:  است َیفُعُل که مضارع آن ماضی معلوم هنگامی
 . . . ُسْقَت  ،ُسْقَن 

 ،ِبْعَن  ،اباَعت ،باَعْت  ،باُعوا ،باعا ،باَع مانند:  است َیْفِعُل  که مضارع آنماضی معلوم هنگامی
 . . . ْعَت بِ 

 ،َن ِهبْ  ،هاَبتا ،هاَبْت  ،هاُبوا ،هابا ،هاَب : مانند است َیْفَعُل که  مضارع  آن ماضی  معلوم  هنگامی
 . . . ِهْبَت 

و .  . .ُمْتن«توان آن را به دو نحو لذا می. بر وزن یْفِعل و یْفُعل آمده است» مات«مضارع فعل 
 . آمده استو در قرآن به هر دو نحوه . به کار برد» ِمْتن

  M '  &  %  $  #  "  !Lو     ١    MÊ  É  È  ÇL ٢  . 

انند بنابراین م. آیدنمی» مفتوح الفاء«ی ششم تا آخر از صیغه اجوفشود؛ از قاعده فوق روشن می

اجوف نیست و مضاعف     M  v      uL٤ و   MÉ   È  ÇL٣ در آیه شریفه» َظلت«
 . از دو حرف متماثل آن حذف گردیده استکه به طور سماعی یکی  ،باشدمی

 تذکر: 
ح مفتو ،هاالفعل در تمام صیغهشود و فاءقاعده مذکور جاری نمی »َلْیَس «در فعل ماضی

M   3    4  مانند آیه مبارکه. . . َلْسَت  ،َلْسَن  ،َلْیَستا ،َلْیَسْت  ،َلْیُسوا ،َلْیسا ،َلْیَس است: 

6  5L٥ . 

                                                             
 .١٥٨عمران: آل. ١ 
 .٣٤أنبیاء:. ٢ 
 . ٩٧. طه: ٣ 
 .٦٥. واقعه: ٤ 
 .٣٢.احزاب: ٥ 
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 . دو وجه جایز است ،ل ماضی مجهول از صیغه ششم تا آخردر مورد حرکت فاء الفع. ٧
 . ُهْبَن  ،ُبْعن ،ِسْقنمانند: . معلوم باشدماضی وجه اول: حرکت بر عکس 

 . ِهْبَن  ،ِبْعن ،ُسْقنمانند: . معلوم باشدماضی وجه دّوم: حرکت مشابه 
 ١. رعایت وجه اول بهتر است ،جهت جلوگیری از اشتباه صیغه بین معلوم و مجهول 

 ،ِقْلَن  ،ِقْیَلتا ،ِقْیَلْت  ،ِقْیُلوا ،ِقْیال ،ِقْیَل است:  َیفُعُل که مضارع آن ماضی مجهول هنگامی
 …ُقْلَت  ،ُقْلَن  یا… ِقْلَت 

 …ُبْعَت  ،ُبْعَن  ،ِبْیَعتا ،ِبْیَعت ،ِبْیُعوا ،ِبْیعا ،ِبْیَع است:  َیْفِعُل که مضارع آن  ماضی مجهول هنگامی
  …ِبْعَت  ،ِبْعَن  یا
 ،َن ُهبْ  ،ِهْیَبتا ،ِهْیَبت ،ِهْیُبوا ،ِهْیبا ،ِهْیَب است:  َیفَعُل  که مضارع آن اضی مجهول هنگامیم

 . … ِهْبَت  ،ِهْبَن  یا …ُهْبَت 

 نکته
؛ از ٢شودحرف عله در عین الفعل حکم حرف صحیح را داشته و اعالل نمی ،در برخی موارد. ١

 جمله:
 . َیْشِوی ،َقِوَی  مانند: ،الفعل لفیف مقرونعین -
 . ٤َعِوَر  ،٣َسِودَ : مانند ،کلماتی که بر رنگ و عیب داللت کنند الفعلعین -
ْقَوَم زیداً  مانند: ،فعل تعجبالفعل عین -

َ
ْقِوْم بزیدٍ  ،ما أ

َ
 . أ

                                                             
 تلغا«، بحث ٣حاجب، مرحوم رضی الدین االسترابادی، جابن شرح شافیهجهت تحقیق بیشتر ر.ک: .  ١

 ».االجوف المبنی للمفعول
 . موارد امتناع اعالل در اسم، در جای خود خواهد آمد.٢

 مجد و شرف شد. یآقا و سرور و دارا :اَدًة یِس  ُسوُد یَ  ساَد  شد. اهیس :َسَوداً  ْسَوُد یَ  َسِوَد . ٣ 
 چشم خود را از دست داد. کی ،شد یچشمکی :َعَوراً  ْعَوُر یَ  َعِوَر . ٤ 
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  ١. افعالل و افعیالل ،تفاعل ،تفّعل ،مفاعله ،تفعیل هایباب الفعلعین -
 . ٢َوْسَوَس  مانند: ،رباعی و ملحقات آن -

 فُعُل یَ   َفَعَل از باب  »لق و « ةمعلوم ماد یماض

 نهایینتیجه تغییرات اعاللی اعالل از قبل صیغه

یب
غا

 

 ٤ َقَوَل 
 ٰقاَل  

 ٤ َقَوال
 ٰقاٰال  

 ٤ َقَوُلوا
 ٰقاُلوا 

 ٤ َقَوَلْت 
 ٰقاَلْت  

 ٤ َقَوَلتا
 ٰقاَلتا 

 ٤ َقَوْلَن 
 ُقْلَن  ٦َقْلَن  ٥َن لْ َقاْ  

طب
خا
م

 

 َت لْ قُ  ٦َقْلَت  ٥َقْاْلَت  ٤ َقَوْلَت 
 ُتمالْ قُ  ٦َقْلُتما ٥َقْاْلُتما ٤ َقَوْلُتما
 ٦َقْلُتم ٥َقْاْلُتم ٤ َقَوْلُتم

 ُتملْ قُ 
 ِت لْ قُ  ٦َقْلِت  ٥َقْاْلِت  ٤ َقَوْلِت 
 ُتمالْ قُ  ٦َقْلُتما ٥َقْاْلُتما ٤ َقَوْلُتما
 ُتنَّ لْ قُ  ٦قْلُتنَّ  ٥َقْاْلُتنَّ  ٤ َقَوْلُتنَّ 

کّلم
مت

 

 ُت لْ قُ  ٦َقْلُت  ٥َقْاْلُت  ٤ َقَوْلُت 
 نالْ قُ  ٦نالْ قَ  ٥ نالْ َقاْ  ٤ َقَوْلنا

                                                             
د در شومورد، خواهد آمد؛ البته باید گفت، با تأمل در هر یک از این ابواب، روشن می بحث درباره این. ١

 که با وجود شرایط اعالل، اعالل َسِودَ ها مانند: این کلمات شرایط اعالل وجود ندارد؛ به خالف سایر مثال
 صورت نگرفته است.

 او را وسوسه کرد. طان،یش :هیو الَلُه  طاُن یالش َوَسةً َوْس  واسًا،َوْس  َوْسِوُس یُ  َوْسَوَس . ٢ 
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 ْفُعُل یَ   َفَعَل از باب  »لق و « ةمعلوم ماد مضارع

 
 
 

 امر مضارع تغییرات اعاللی اعالل از قبل صیغه

یب
غا

 

 یُقْل لِ  َیُقْوُل     ١ ُل َیْقوُ 
 یقواللِ  َیُقْوالِن     ١ َیْقُوالِن 
 یقولوالِ  َیُقْوُلْوَن     ١ َیْقُوُلوَن 
 تُقْل لِ  َتُقْوُل     ١ َتْقُوُل 

 تقواللِ  َتُقْوالِن      ١ َتْقُوالِن 
 ١ َیْقُوْلَن 

 
 ٥َن لْ َیُقوْ 

 یُقْلنلِ  َیُقْلَن    

طب
خا
م

 

 ٥  ١ َتْقُوُل 
 ُقْل  َتُقْوُل    

 ٥  ١ َتْقُوالِن 
 قُوال َتُقْوالِن    

 ٥  ١ َتْقُوُلوَن 
 قولوا َتُقْوُلوَن    

 ٥  ١ َتْقُوِلْیَن 
 ُقولي َتُقْوِلْیَن    

 ٥  ١ َتْقُوالِن 
 قوال َتُقْوالِن    

 ٥َن لْ َتُقوْ  ١ َتْقُوْلَن 
 ُقْلن َتُقْلَن    

کّلم
مت

 

ْقُوُل 
َ
 ٥  ١ أ

ُقْوُل    
َ
 ألُقْل  أ

 ٥  ١ َنْقُوُل 
 لنُقْل  َنُقْوُل    
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 ْفِعُل یَ   َفَعَل از باب  ١)ز ی م(مجهول ماّده  یماض

 نهایینتیجه تغییرات اعاللی اعالل از قبل صیغه

یب
غا

 

 ٢ زَ یِ مُ 
 ِمْیَز  

 ٢ ازیِ مُ 
 ِمْیزا 

 ٢ وازُ یِ مُ 
 ِمْیُزوا 

 ٢ ْت زَ یِ مُ 
 ْت ِمْیَز  

 ٢ تازَ یِ مُ 
 ِمْیَزتا 

 ٢ َن زْ یِ مُ 
 ُمْزَن  ٧َن زْ مِ  ٥ ُمْزَن  

طب
خا
م

 

 ُمْزَت  ٧َت زْ مِ  ٥ ُمْزَت  ٢ َت زْ یِ مُ 
 ُمْزُتما ٧ُتمازْ مِ  ٥ ُمْزُتما ٢ ُتمازْ یِ مُ 
 ُمْزُتم ٧ِمْزُتم ٥ ُمْزُتم ٢ ُتمزْ یِ مُ 
 ُمْزِت  ٧ِمْزِت  ٥ ُمْزِت  ٢ ِت زْ یِ مُ 
 ُمْزُتما ٧ِمْزُتما ٥ ُمْزُتما ٢ ُتمازْ یِ مُ 
 ُمْزُتنَّ  ٧ِمْزُتنَّ   ٥ ُمْزُتنَّ  ٢ ُتنَّ زْ یِ مُ 

کّلم
مت

 

 ُت ْز ُم  ٧ِمْزُت   ٥ ُت ْز ُم  ٢ ُت زْ یِ مُ 
 ناْز ُم  ٧ِمْزنا    ٥ ناْز ُم  ٢ نازْ یِ مُ 

 

                                                             
 را جدا کرد. زیآن چ :ءَ یالش زاً یْ مَ  زُ یمِ یَ  ماَز . ١ 
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 ْفِعُل یَ   َفَعَل باب  زا »ز ی م« ةمجهول ماد مضارع

 

 

  

 نهایینتیجه تغییرات اعاللی اعالل از قبل صیغه

یب
غا

 

 ٢ زُ یَ ْم یُ 
 

 ٤ زُ یْ َم یُ 
 ُیماُز    

 ٢ اِن زیَ ْم یُ 
 

 ٤زاِن یْ َم یُ 
 ُیمازاِن    

 ٢ وَن زُ یَ ْم یُ 
 

 ٤ُزوَن یْ َم یُ 
 ُیماُزوَن    

 ٢ زُ یَ ْم تُ 
 

 ٤ زُ یْ ُتَم 
 ُتماُز    

 ٢ اِن زیَ ْم تُ 
 

 ٤زاِن یْ ُتَم 
 ُتمازاِن    

 ٢ َن زْ یَ ْم یُ 
 

 ُیَمْزَن  ٥َمْاْزَن یُ  ٤ْزَن یْ َم یُ 

طب
خا
م

 

 ُتماُز    ٤ زُ یْ ُتَم  ٢ زُ یَ ْم تُ 
 ُتمازاِن    ٤زاِن یْ ُتَم  ٢ اِن زیَ ْم تُ 
 ُتماُزوَن    ٤ُزوَن یْ ُتَم  ٢ وَن زُ یَ ْم تُ 
 یَن ُتماِز    ٤َن یْ زِ یْ ُتَم  ٢ یَن زِ یَ ْم تُ 
 ُتمازاِن    ٤زاِن یْ ُتَم  ٢ اِن زیَ ْم تُ 
 ُتَمْزَن  ٥ُتمْاْزَن  ٤ْزَن یْ ُتَم  ٢ َن زْ یَ ْم تُ 

کّلم
مت

 

ْمَیزُ 
ُ
ماُز    ٤ زُ یُامَ  ٢ أ

ُ
 أ

 ُنماُز    ٤ زُ یْ ُنَم  ٢ ُنْمَیزُ 
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 هم اندیشی

 . را مشخص کنید »َیهاب ،َیهیب،َیهب«وزن و باب ،نوع معتل

سش و  تمرینپر  

 . یک مثال غیر از مثالهای کتاب بنویسید» اجوف«برای هر کدام از قواعد جاری در . ١
 . دیکن خصرا مش» اجوف«عد اعالل جاری در از قوا کیهر  )یحذف ،یونسک ،یقلب(اعالل  نوع. ٢
 . دیصرف کن را»یکید ٢کاد«و  »یموج ١ماج«  یهامضارع و امر معلوم فعل ،یماض. ٣
 . را صرف کنید» َیزور ،زار«و » َینال ،نال«های و امر مجهول فعل ،مضارع ،ماضی. ٤
و  ، معناوزن ،باب ،صیغه ،را مشخص کرده» اجوف«های فعل ،شریفه ذیل آیاتدر . ٥

 . تغییرات اعاللی هر یک را ذکر کنید

M  y   x  w  v  uL .٣  

M   B  A  @  ?   =  <L .٤ 

                                                             
 آمد. شد و به موج در یطوفان ایدر  :البحُر  جاً َمْو  ْموُج یَ  ماَج . ١ 
 زد. رنگیبه او ن :ُه  داً یْ کَ  ُد یِک یَ  کاَد . ٢ 
 .١٨٥. بقره: ٣ 
 .١٢٨. بقره: ٤ 
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M    3  2  1  0L .١ 
ه با مراجعه ب ،دهکر را بیان  هاو وزن آن ،بابصیغه. کلمات قرآنی استاز  ،ت زیرکلما. ٦

 . ای که این کلمه در آن به کار رفته است را بنویسیدمعاجم قرآنی آیه
  تبور لن
 تبید أن
 ران
 فاز

 ُخْضُتم

  

                                                             
 .١١٤. طه: ١ 

 

 

 



   اجوف     145

 
 

 . دیرا کامل کن ریز  جدول. ٣

  

                                                             
 کرد. یخوددار  دنیاز خوردن و نوش :اماً یو صِ  ماً ْو َص  ُصوُم یَ  صاَم . ١ 

 

قبل از  
 اعالل

شماره 
 قاعده

بعد از 
 اعالل

 
قبل از 
 اعالل

شماره 
 قاعده

بعد از 
 اعالل

 شماره
قاعده 
 امر

 وزن امر امر

١ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

 صاَم  4 ١َصَوَم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِلَیُفْل ِلَیُصْم  5 یُصوم 1 یْصُوم

 

 

 



 

 

 



 ص
به  که تغییرات اعاللی در آن نسبت. یکی دیگر از انواع معتل است» ناقص«یامعتل الالم 
 . یشتر است و این درس به بیان این تغییرات پرداخته استب ،مثال و اجوف

 

 . َی َرَم  :مثل یائی. ٢ ؛٢َدَعَو : مثلی واو . ١: ستبر دو قسم ا ١»ناقص«

 شود:یم یجار  ریقواعد ز  ناقص در
الف  قلب به ،و ماقبلشان مفتوح باشدی ها اصلکه حرکت آن یمتحرک در صورت اءیواو و . ١
  مانند: ٣. شوندیم

 . ٰی خَش یَ      ُی خَش یَ          ،ٰی َرَم      ٤َی َرَم         ،َدعا     َدَعَو  :مثل
 
 
 

                                                             
د که آخرش ان. ناقص در لغت به معنای کوتاه شدن و کم شدن است. و معتل الالم را از این حیث ناقص نامیده١

 شود.حرف صحیح نیست و در بسیاری از تصریفاتش دچار حذف الم الفعل گردیده و کوتاه می
 را صدا زد، او را فرا خواند. او: ُدعاًء ُه  ْدُعویَ  َدعا کرد. نیدر حق او نفر  :هِ یَعلَ  َدعاکرد.  ریخ یدر حق او دعا :َلهُ  َدعا. ٢
 .قال  َقَولشود.مانند نیز جاری می» اجوف«این قاعده در  .٣

 را پرتاب کرد. زیآن چ :ءَ یالش اً یَرمْ  یْرمِ یَ  ٰی َرم متهم کرد. زیاو را به فالن چ :ِبکذا َرماُه . ٤ 
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ها مثال نیدر ا اءیکه حرکت واو و  ٢ْن یَ َض ِاْر و  اللهَ  ِی َش ِاْخ  ،اللهَ  ١ِاْخَشُوا ،اَدَعوٰ : مانند خالفه ب 
 . ٣اندیعارض

خر مضارع ناقص قرار مضموم ماقبل مکسور اگر در آ اءیمضموم ماقبل مضموم و  واو. ٢
. ٤)شودیم یجار  ١قاعده ،بودن ماقبلدر صورت مفتوح(شود یضّمه آن دو حذف م ،رندیگ

 مانند:
 یْرمِ یَ     ُی ْرمِ یَ       ،ْدُعویَ     ْدُعُو یَ  

 بعد ،نباشد حهواقع شوند و ماقبل آنها فت ٥کلمه یمکسور اگر در اثنا ایمضموم  اءیو  واو. ٣
 مانند: . شودیحرکتشان به ماقبل داده م ،ماقبل حرکت سلباز 

 )دارد ادامه(    ْوایْ ُرُم      ْوایُ ُرمِ  
 )دارد ادامه(  َن یْ یْ َتْرمِ     َن ِییْ َتْرمِ 
 ٦شود:یحذف م نیساکن یحرف عّله در التقا. ٤
 َن یْ َتْرمِ       ْیَن یْ ْرمِ تَ   ،ُرُمْوا      ْوایْ ُرُم مانند:  
  ٧. شودیقلب م اءیواو به  ،ل واو مکسور باشداگر ماقب یدر ناقص واو . ٥
 . َرُخَو   و  َدَعَو  خالفرب  ،َی ُدِع       ُدِعَو  ،َی َرِض       َرِضَو مانند:  

                                                             
 .دیاز او ترس :ُه و ِمنهُ  ةً یَ و َخْش  اً یَخْش  ٰی ْخشیَ  َی َخِش  .١ 
از  :هیْ و َعلَ  هُ َعنْ  واناً ُرضًا و ِرضْ  ٰی ْرضیَ  َی َرضِ  گرفت. یشیبر او پ یودو خشن تیدر رضا :ُه  واً َرضْ  ْرُضویَ  َرضا. ٢ 

 شد. یاو دلشاد و راض
 .ندیگومی یباشد، عارض نیساکن یاجهت دفع التقه ب ای دینون تأک ایرا که قبل از الف  یحرکت.  ٣
 دارد.» ناقص«. این قاعده اختصاص به ٤ 
 ِقْول. شود. مانند ُقِولنیز جاری می» اجوف«این قاعده در . ٥ 
 ندارد.» ناقص«این قاعده اختصاص به  .٦ 
 دارد.» ناقص«این قاعده اختصاص به . ٧ 
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ه قلب ب ،باشد توحبعد از آن بوده و ماقبل آن مف ایحرف چهارم  ،واو اگر یدر ناقص واو . ٦
 . شودیم اءی

 ١ْینْدَع یُ      نْدَعْو یُ . )ٰی ْدعیُ  یکم با قاعده( ُی دَع یُ      ْدَعُو یُ مانند: 

 نکته
 ابتدا قاعدهو شود یم ممقد اّول قاعده بر ششم قاعده ،ششمو یکمقاعده  انیموارد جر  در

 . شودیم یجار  ششم
ضمه الم الفعل  ،که عالمت رفع مضارع مجزوم و امر ١٤-١٣-٧-٤-١ یهاغهیدر ص. ٧

  مانند: ٢. شودیالفعل حذف مالم است؛
 ١٤ ١٣ ٧ ٤ ١ 

 َلْم  ُع َتْد َلْم  ُع َتْد َلْم  ْدُع یَ َلْم        ْدُعویَ          
َ
 ُع َنْد َلْم  ْدُع أ

ْقِض  ِاْقِض  ِلَتْقِض  ْقِض یَ لِ        یْقِض یَ         
َ
 ِلَنْقِض  ِأل

  

                                                             
جاری  )َیْعَتود) و عین الفعل (مانند: یسَتورم(مانند:  دارد. و در فاء الفعل» ناقص«این قاعده اختصاص به . ١ 

  .شودنمی
 دارد.» ناقص«این قاعده اختصاص به . ٢ 
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 فَعُل یَ   َفِعَل از باب  »ض و ر«معلوم ماّده  مضارع  ١ْفَعُل یَ   َفِعَل باب  از »ر ض و«معلوم ماّده  یماض

 
 

                                                             
 ها بیان گردد.. ضروری است، در کالس تغییرات اعاللی انجام شده در صیغه ١
 بودن حرکتش، قلب به الف نشده است.حرف عّله، به خاطر عارضی .٢

 نتیجه نهایی اعاللاز  قبل صیغه

ئب
غا

 
 َیْرضٰی  َیْرَضوُ 

 ٢َیْرَضیاِن  َیْرَضواِن 

 َیْرَضْوَن َیْرَضُوْوَن 

 َتْرضی َتْرَضوُ 

 َتْرَضیاِن  َتْرَضواِن 

 َیْرَضْیَن  َیْرَضْوَن 

طب
خا
م

 

 َتْرضٰی  َتْرَضوُ 

 َتْرَضیاِن  َتْرَضواِن 

 َتْرَضْوَن َتْرَضُوْوَن 

 َتْرَضْیَن َتْرَضِوْیَن 

 َتْرَضیاِن  َتْرَضواِن 

 َتْرَضْیَن  َتْرَضْوَن 

کلم
مت

 

ْرَضوُ 
َ
ْرضٰی  أ

َ
 أ

 َنْرضٰی  َنْرَضوُ 

 نتیجه نهایی اعاللاز  قبل صیغه

یب
غا

 

 َرِضَی  َرِضوَ 

 َرِضٰیا َرِضوا

 َرُضوا َرِضُووا

 َرِضَیْت  َرِضَوْت 

 َرِضَیتا َرِضَوتا

 ْیَن َرضِ  َرِضْوَن 

طب
خا
م

 

 َرِضْیَت  َرِضْوَت 

 َرِضْیُتما َرِضْوُتما

 َرِضْیُتم َرِضْوُتم

 َرِضْیِت  َرِضْوِت 

 َرِضْیُتما َرِضْوُتما

 َرِضْیُتنَّ  َرِضْوُتنَّ 

کلم
مت

 

 َرِضْیُت  َرِضْوُت 

 َرِضْینا َرِضْونا
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 ١ْفِعُل یَ   َفَعَل باب  از »ی د ه« ةماد ولمجه مضارع  ْفِعُل یَ   َفَعَل ب با از »ی د ه« ماّده مجهول ماضی

 
 

 
 

                                                             
 یرات اعاللی انجام شده در صیغه ها بیان گردد.. ضروری است، در کالس تغی ١
 کرد. ییاو را راهنما : ہُ ةً یَ و ِھدا ًی ُھد یْھدِ یَ  یَھد. ٢ 

 

 نهایینتیجه اعالل قبل از صیغه

یب
غا

 

 ٰی دُیھْ  ُیْھَدُی 

  ُیْھَدیاِن 

 ُیْھَدْوَن  ُیْھَدُیْوَن 

 ٰی دُتھْ  ُتْھَدُی 

  ُتْھَدیاِن 

  ُیْھَدْیَن 

طب
خا
م

 

 ٰی دُتھْ  ُتْھَدُی 

  ُتْھَدیاِن 

 ُتْھَدْوَن  ُتْھَدُیْوَن 

  ْیَن ُتْھَدیِ 

  ُتْھَدیاِن 

 ُتْھَدْیَن  ُتْھَدْیَن 

کلم
مت

 

ْھَدُی 
ُ
  أ

ُ
 ٰی دھْ أ

 ٰی دھْ نُ  ُنْھَدُی 

 نتیجه نهایی قبل از اعالل صیغه

ئب
غا

 

  ٢َی دِ ھُ 

  ُھِدیا

 واُد ھُ  ُھِدُیْوا

  ُھِدَیْت 

  ُھِدَیتا

  ُھِدْیَن 

طب
خا
م

 

  ُھِدْیَت 

  ُھِدْیُتما

  ُھِدْیُتم

  ُھِدْیِت 

  ُھِدْیُتما

  ُھِدْیُتنَّ 

کلم
مت

 

  ُھِدْیُت 
  ُھِدْینا
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 هم اندیشی

 ؟ای استو چه صیغه ،چه نوع معتلی ٢»هدوا« و١»هدنا« هر یک از دو کلمه
ها که ناشی از خطای در را بررسی و خطای برخی ترجمه آنهاهای قرآنی ترجمه

  . است را بیان نمائید هدناتشخیص صیغه 

نتمری پرسش و   

 . مثالی غیر از مثال کتاب بنویسید» ناقص«برای هر کدام از قواعد جاری در . ١
 را» ناقص«عد اعاللی جاری در از قوا کیهر  )یو حذف یسکون ،یقلب(اعالل  نوع. ٢

 . دیمشخص کن
ر هو وزن  ، معناباب ،غهیص ،را مشخص کرده ناقص یهافعل ،لیذ فهیجمالت شر  در. ٣
 . دیسیرا بنو کی

 M  %  $  #  "  !L  .٣ 
M ½  ¼  »  º   ¹L.٤ 

                                                             
 .١٥٦. اعراف: ١ 
 . ٢٤. حج: ٢ 
 .٣٣. جاثیه: ٣ 
 .١٧ . لقمان:٤ 
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 Mw  v  u  t  s  r  q   px  {  z   yL١  
 M ے  ~  }   |  {   z  yL٢ 
س را تعیین نموده و سپ» تال وَرِضَی  ،َرمٰی « افعالو معنای باب  ،با مراجعه به کتاب لغت . ٤

 . مضارع و امر معلوم آنها را صرف کنید ،ماضی
 . دیرا صرف کن »ٰی َر یَ  ٰی َرأ ،ْزُکویَ  ٣َزکا« یهاو امر معلوم فعل مضارع ،یماض. ٥

 . دیصرف کن را» ْدُعویَ   َدعا« مضارع و امر مجهول ،یماض. ٦
و تغییرات اعاللی در آنها را مشخص معتل باب افعال  ،وزن ،صیغه ،مبارکه زیر؛ نوع در آیات .٧

 . نمائید
 M 7  6   5     4  3  2  1  0  /  .  -   :  9  8

;<   ?  >  =@  F  E  D  C  B  AG   J  I   HL٤ 
M  ]   \  [  Z  Y    X  W  V  U  T^  a  `           _L٥  

 M  v    u  t  s  rL٦ 
  

                                                             
 .٢٠٧. بقره: ١ 
 .١٦. ابراهیم: ٢ 
زراعت  :الزرُع  ًی َزک ٰی ْزکیَ  َی َزکاًء و َزکِ  ْزُکویَ  َزکا د.آن مرد پاک و وارسته و صالح ش :َزکاًء الّرجُل  ْزکُو یَ  َزکا. ٣ 

 کرد. ورشد و نم
 .٢٣. قصص: ٤ 
 .٢٩. انبیاء: ٥ 
 . ٧٢. شعراء: ٦ 
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 . دیرا کامل کن ریز  جدول. ٨
 مضارع و امر مجهول                                معلوم یماض             

                                                             
 شد.  دواریام :َرجاءً  ْرُجویَ  َرجا. ١ 

 

 
قبل از  

 اعالل
شماره 
 قاعده

 بعد از
 اعالل

 

قبل از 
 اعالل

شماره 
 قاعده

 بعد از
 اعالل

 شماره
قاعده 
 امر

 امر
 وزن
 امر

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

 َکفَی 

 

1 
 

ُیْرجٰی  6-١1ُیْرَجوُ َکفٰی 

 

 
 
 
 
 

ِلُیْرَج  7

 

 

 

مه
رج
ت

  
١٠  ١٢   ٩ 

 

 

 

 



 ف  
. آشنا شدیم ،باشدوف اصلی آن حرف عله میتاکنون با تغییرات کلمه معتل که در یکی از حر 

این درس اختصاص دارد به تغییرات اعاللی در لفیف یعنی کلماتی که دو حرف اصلی آنها 
 . حرف عله است

 

 بر دو قسم است: »فیلف«

 . ١َی َشوَ مانند:  »مقرون«. ١

لذا مانند فعل  ،شودعین الفعل لفیف مقرون در حکم حرف صحیح است و اعالل نمی
 . شودقص صرف مینا
 ،عین الفعل و الم الفعلکه  - »َعِیَی «و  ٣»َحِیَی «کلماتی مانند ٢در پنج صیغه اول ماضی 

  ٤ادغام و عدم ادغام جایز است –یاء است 
ْت  ،حّیُوا ،حّیا ،٥یَّ َح : مضاعف - تا ،حیَّ  . . . .  َن یْ یَ َح  ،حیَّ

 . . . .  َحِیین ،تاَحِییَ  ،َحِیَیْت  ،َحُیوا ،َحِییا ، َی یِ َح : فیلف -
 

                                                             
ْح  اً یَّ ش یْشوِ یَ  یَشو. ١   کرد. انیگوشت را بر  :َم اللَّ
یرد. گهای مضارع و امر آنها، ادغام صورت نمی. و در صیغه. بنابر مشهور این حکم اختصاص به ماضی دارد٢ 

 اند.را نیز ذکر کرده» یعیُّ «و » یحیُّ «هر چند برخی از معاجم لغوی مانند لسان العرب
 گردیده و لذا در اصل مضاعف نیست. حِیَی باشد که با قواعد اعالل حِیو می» حِیی«. اصل کلمه ٣ 
 کنیم.یف را در آنها جاری می. یعنی قواعد کلمه مضاعف یا لف٤ 
 زنده شد، زنده ماند. :اًة یَح  یُّ َح یَ  یَّ َح و  ایْح یَ  َی یِ َح از او شرم کرد. :ِمنه اءً یَح  ایْح یَ  َی یِ َح . ٥ 
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قبل از 
 اعالل

َنَویا٢َنَوَی  َنَوْیَن َنَوَیتاَنَوَیْت َنَوُیْواَنَویا١َنَوَی 
 

بعد از 
 اعالل

 . . .  . . .  . . .  . . .  َنَوتاَنَوْت َنَوْوا یاَو نَ  َنوٰی 

 َی َع َو  :مانند» مفروق«. ٢

ل در حکم ناقص بوده و قواعد الفعالفعل در حکم مثال و از جهت المقسم از جهت فاء نیا
و به  ستین ید یاعالل جد ،فیاعالل در لفو از این رو . دارد انیهر دو در آن جر  اعالِل 

 . گرددمی بازشده در مثال و ناقص قواعد مطرح
» کتهاء س« ،مانددر تلفظ امر حاضر لفیف مفروق که یک حرف از فعل باقی می

 . شودبه آن ملحق می

 ِقهْ   ِق     َیِقی    ٣َوَقی
  .الحاق هاء سکت جایز است ،در موردي که کلمه دو حرفی یا بیشتر باشد

  َلْم َیِلهْ  ، َلْم َیِقهْ  مانند 

 

  

                                                             
 آن را کرد. تیرا کرد، ن زیانجام آن چ قصد: ءَ یلشا ةً یّ نِ  یْنوِ یَ  ٰی َنو. ١ 
 آن را کرد. تیکرد، ن را زیانجام آن چ قصد: ءَ یلشا ةً یّ نِ  یْنوِ یَ  ٰی َنو. ٢ 
الناً  ةً یَ و واقِ  ةیَ ِوقا یقِ یَ  ٰی َوق. ٣ 

ُ
 را حفظ کرد. یفالن :ف
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 هم اندیشی

 فعل معّل در چه صورت یک حرفی است؟ چرا؟
 

 پرسش و  تمرین

 در لغت به چه معناست؟ »فیلف« کلمه. ١
 . ی در هر یک را بیان کنیدانواع لفیف را نام برده و قواعد جار . ٢
 . دیرا صرف کن ریز  یهامضارع و امر معلوم فعل ،یماض. ٣
 یقِ یَ  ٰی َوق ،یٰی عْ یَ  ١َی یِ عَ 

 . دینرا صرف ک ریز  یهالمضارع و امر مجهول فع ،یماض. ٤
 یلِ یَ  ٣ٰی َول ،یْلوِ یَ  ٢ٰی َلو

، هغیص ،)مفروق ،مقرون(نوع  ،را مشخص کرده فیلف یهافعل ،لیذ فهیشر  آیات در. ٥
 . دیرا ذکر کن کیهر و وزن  معنا

                                                             
 کار خود درمانده شد. در: ہِرِ َامْ  و َعْن  ہِرِ بَامْ  اً یّ عِ  یٰی عْ یَ  َی یِ و َع  اً یّ َع  یُّ عَ یَ  یَّ َع . ١ 
 .دیرا تاب طناب: الحبَل  اً یّ لَ  یْلوِ یَ  ٰی َلو. ٢ 
الناً  شد. زیدار آن چاریسرپرست و اخت :هیْ و َعلَ  ءَ یلشا ةً یَ ِوال یلیَ  َی َولِ . ٣ 

ُ
 کینزد یبه فالن :َولٰی َیِلی َوْلیًا ف

شد، پشت سر او قرار گرفت.
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 گمراه شد، گم شد. :ةً یَ َغوا ٰی ْغویَ  َی و َغوِ  اً یّ َغ  یْغوِ یَ  ٰی َغو. ١ 
 .١٢١. طه : ٢ 
 .دیچی، آن را درهم پتا زد راجامه  ای پارچه: َب الَثْو  اً یّ َط  یْطوِ یَ  یَطو. ٣ 
 .١٠٤. انبیاء: ٤ 
 .٤٢. طه: ٥ 
 . ٩. حشر: ٦ 
 .١٢٣. توبه: ٧ 
 .١٢. حاقه: ٨ 
 .٩. غافر: ٩ 

 

 

 



واع اعالل   ا
در  که با موارد هر کدام. است» حذفی، ینسکو، قلبی«بر سه قسم اصلی  عاللگفته شد، ا

 وولی به دلیل اهمیت بحث اعالل؛ جمع بندی موارد این سه قسم . های قبل آشنا شدیمدرس
 . شوددر این درس بیان می »تغییر حرکت«قاعده 

 اعالل حذفی  )أ

 پذیرد:انجام می سه مورداعالل حذفی در  
 مضارع مکسور العین و امر معلوم مثال واوی؛حذف واو از  -١
 مضارع مجزوم ناقص و امر معلوم؛ ١٤و  ١٣، ٧، ٤، ١های حذف الم الفعل صیغه -٢
 در اجتماع غیر مجاز دو سکون، مانند: -٣

 َیْدعُوَن      َیْدُعوون   َیْدُعُوُون
 َیُقْل  لم     یقوْل  لم  یقوُل 

 )یاسکان( یاعالل سکون )ب
 . است دو قاعدهنی، دارای کااساعالل 

 مانند:. ١شودمتحرک اگر بعد از حرف ساکن قرار گیرند حرکت آنها به ما قبل داده می »یاء«و  »واو«. ١
  یُقوم  یْقُوم
 یبِیع  َیبْیُع 

 . . . َیَخوف  یْخَوف
                                                             

 این قاعده مخصوص عین الفعل است. . ١
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 مکسور و مضوم؛ حرکت ضمه یا کسره باشد؛ حرکت ما قبل حذف و  »یاء«و  »واو«اگر قبل . ٢
 مانند:. ١شودحرکت حرف عّله به آن داده می

 ِبیع  ُبِیع
 . . . یرُمْیون  َیرِمُیون

 مانند: ٢شودآخر کلمه باشند حرکت حرف عله حذف می »یاء«و  »واو«البته اگر 
 یغُزُو   یغُزُو 

 یرِمُی   یرِمُی 

 اعالل قلبی )ج

 . است هفت قاعدهاین نوع اعالل دارای 
 مانند: ٣. شودمی» الف«ک ما قبل مفتوح، تبدیل به متحر  »یاء«و  »واو«. ١

 قال   َقول
 باع   َبَیع

 خاف   َخِوف
 دعییَ   َیدَعوُ 

 خشییَ    یخَشُی 
 

 

                                                             
 شود.جاری می» الم الفعل«و » عین الفعل«این قاعده در .  ١
 شود مانند: ان یدُعَو.ما قبل داده می شود و نه بهبر واو و یاء سنگین نیست. لذا نه حذف می» فتحه. « ٢
 شود.این قاعده در عین الفعل و الم الفعل جاری می . ٣
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 مانند:. ١شودمی» یاء«ساکن ما قبل مکسور، تبدیل به   »واو«. ٢
 إیَجل   إوَجل
 قیل  ِقول  ُقِول 

 مانند:. ٢شودمی» واو«ضموم، تبدیل به ساکن ما قبل مضموم و الف ما قبل م »یاء«. ٣
 وِسریُ   ُییِسُر 
 بویع  بایع  باَیَع 

-می» یاء«اگر در مرتبه چهارم به بعد قرار گیرد و ما قبل آن مضموم نباشد, تبدیل به » واو«. ٤
 مانند: ٣. شود

 ُیدَعیان  ُیدَعوان
 انند:م ٤. شودمی» یاء«اگر بعد از کسره قرار گیرد قلب به  »واو«. ٥

 ُدِعی  ُدِعَو 
 رِضی  َرِضَو 

در این صورت اگر فعلی . وارد کرد» لَفُع «توان به وزن ای را برای بیان تعجب میهر ماده. ٦
 مانند:. شودتبدیل می» واو«یاء به . ناقص یائی باشد
 َنُهو  َنُهی
 َرُمَو   َرُمی

                                                             
 شود.. این قاعده در فاء الفعل، عین الفعل و الم الفعل جاری می ١
زان و گیرد. مانند: ُبیِطر: ُبوطر. از ااین اعالل عالوه بر فاء الفعل در عین الفعل در حرف زاید نیز انجام می . ٢

 ملحق .
 است.» الم الفعل«این قاعده مخصوص  . ٣
 . این قاعده مخصوص الم الفعل است. ٤
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. ١شودیم» الف«باشند، قلب به ساکن ماقبل مفتوح اگر در اصلشان مفتوح  »یاء«و  »واو«. ٧
 مانند: 

 یخاف  َیَخوف  َیخَوُف 
 
ُ
   َیشَیأ

ُ
 یشاُء   َیَشیأ

 قاعده تغییر حرکت )د

 . حرف عّله تابع حرکت است ؛که در تغییرات شودمیاز آنچه گذشت، روشن  
مثًال در ماضی اجوف واوی از صیغه ششم . را تغییر می دهند حرکتولی گاهی به جای حرف، 

داده شده است و حرکت را به خاطر » کسره«و در اجوف یائی » ضمه«چهاردهم به فاء الفعل  تا
 . اندحرف عله تغییر داده

  

                                                             
 این قاعده مخصوص عین الفعل است. . ١
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 اندیشیهم

ر و و کدامیک مناسب ت. چیست» اسکانی«و » سکونی«به نظر شما تفاوت تعبیر 
 . کدامیک مشهورتر است

 پرسش و  تمرین

 . در نموداری ترسیم کنید راموارد اعالل قلبی، سکونی، حذفی . ١
و مختص به یک نوع معتل، را  )نوع معتل ٢حداقل در (قواعد اعاللی مشترک. ٢

 . جداگانه معین کنید
با نظارت اساتید محترم، یک سوره قرآنی را انتخاب نموده و کلمات معّل و نوع اعالل . ٣

 . اجرا شده در آنها را مشخص کنید
 

 

 

 



 

 

 



د اعالل ینا  دف  وا
 فیلف ناقص و ،اجوف ،مثال: انواع کلمه معتل کیکنون با قواعد اعالل در فعل به تفک ات

 نیا یبند عجم به ،به مباحث اعالل شتریتسلط ب یمناسب است برا جانیدر ا. دیاهآشنا شد
 یر یگو جهت یکل یو سو  سمتتا  پرداخته شود» قواعد اعالل یشناسهدف«از منظر اعدقو 

 . میبه دست آور  رااعالل قواعد  یعموم
 
را قواعد  نیا یفهم و اجرا ،هدف نیکه توجه به ا ستا یهدف خاص برایقواعد اعالل  

 . کندتر میآسان
ض و از این رو کلمه معتل در معر . حروف عله دارای ثقالت و سنگینی است ،قبًال گفته شد

   . باشدتغییرات اعاللی به جهت تخفیف لفظی می
. کاهش عوامل ثقالت در کلمه است ایبردن و  نیاز ب ،لقواعد اعال یهدف اصل

 . است یها ضرور آن و یا کاستن عوامل و راه زدودن نیشناخت ا ،نینابراب
 :معتل هدر کلم ١عوامل ثقالت نیتر مهم)الف
 ،رو نیاز ا. دارنداز ثقالت برخور  ههمزه و حروف علّ  ،حروف الفبا انیم در: نفس حرف عّله .١
 . هستند رییتغ عموضحروف در  نیا
از الف  اءی و ترقیلث اءیبلکه واو از  ،نیست زانیم کیبه  هعلّ ثقالت حروف  :نوع حرف عّله .٢
 . است ترلیثق

                                                             
 چند مورد از عوامل ثقالت باشند. ایمعتل، دو  ةکلم کیممکن است در  یگاه. ١ 
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لذا  ؛شودیم شتریثقالت کلمه ب ،کلمه باشد یدر انتها هعلّ هر چه حرف  :مکان حرف عّله .٣
 . از مثال است رشتیدو بو در آن اجوفاز  شتریدر ناقص ب یاعالل راتییتغ
 . است اربرخوردبیشتری نسبت به سکون آن از ثقالت  ،عّله حرفتحرک  :١حرکت حرف عّله .٤
 . و فتحه أخف حرکات است نیتر لیضمه ثق ،حرکتها انیدر م :حرف عّله کتنوع حر  .٥
از  ودخ ،شانبا حرکت »اءی« و» واو«عدم تناسب  :٢عدم تناسب حرف عّله با حرکت خودش .٦

 . ُی ْدَع یُ  ،َقَوَل  ،ُقِوَل  مانند: ،ل ثقالت استعوام
از عوامل ثقالت آن است که حرف عّله با حرکت  :عدم تناسب حرف عّله با حرکت ماقبلش .٧

 . ٣ِبَل ُقاْ  ،َل ِقوْ  ،َع یِ بُ  مانند: ،ماقبلش تناسب نداشته باشد

 مه معتللراه کار کاهش یا حذف عوامل ثقالت ک)ب
 . دشوسکونی و حذفی با شرایطی استفاده می ،ل قلبیاین مهم از اعالبرای تحقق 

 . گرددبه دلیل حذف حرف عله باعث از بین رفتن عامل ثقالت می ،حذفیاعالل 
؛ تالش بر آن است که با استفاده از تدبیر اعالل در حد امکان قلبیو  سکونیاما در اعالل 

ختلفی که در آنها اعالل که با مالحظه و تحلیل کلمات م. عوامل ثقالت را کاهش دهیم
 . سیمر سکونی یا  قلبی صورت گرفته است در غالب موارد به یکی از این دو راه حل می

 راه حل اول:
قبلش ماو عدم تناسب حرف عله با حرکت  ٤از عوامل ثقالت معتل؛ حرکت حرف عله ،گفته شد

ینرو و از ا. دگیر که در صورت عالج آن تخفیف قابل توجهی در کلمه صورت می ،باشدمی
                                                             

 ندارد. انیششم نسبت به الف جر موارد ثقالت چهارم، پنجم و  نیساکن است، بنابرا شهیهم» الف«چون .  ١
 کسره و با الف فتحه است. اءیحرکت متناسب با واو ضمه، با .  ٢

ِبَل . ٣ 
َ
باَلًة ِبهِ  ْقَبُل یَ  ق

َ
َبَل  آن شد. لیو کف نضام :ق

َ
بالً  ْقُبُل ی ق

َ
   آورد. یجا رو آن یبه سو  :المکاَن  ق

َ
 ْقُبُل یَ  َبَل ق

بْ 
َ
  را شروع کرد. زیآن چ :ءِ یالش یَعلَ  الً ق

َ
ُبوالً  ْقَبُل یَ  ِبَل ق

َ
 رفتیآن سخن را پذ :الکالَم  ق

 . با قطع نظر از نوع حرکت و تناسب یا عدم تناسب حرکت با حرف عله.٤ 
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به . اشدبراهگشا می ،عله و ایجاد تناسب بین حرف عله با حرکت قبلش حرف حذف حرکت 
به حرف  هتبدیل حرف علّ «راه حل اعالل سکونی و قلبی  بهترینو  شایعترینعبارت دیگر 

 . است »١مد
 :کنیدمثالهای زیر توجه به 

 اٰع دَ    َعوَ َد    َل َقاْ     َقَوَل 

   ٰی َع ُیْد    ْدَعوُ یُ    َل یْ ِق     ُقِوَل 

  ُف ُطْو یَ    ُف ْطوُ یَ    قاُل یُ   ْقَوُل یُ 

 ْی ْرمِ یَ    ُی ْرمِ یَ            ٰی َیْخَش   ُی ْخَش یَ 

 )مجھول(  ِبَل ُقْو    ُقْاِبَل 

ود به خوبی مشه تبدیل حرف عّله به حرف مد ،در اجرای قواعد اعاللی کلمات فوقدر تمام  
 . است

 هدف اعالل تخفیف در کلمه است ،ری است ؛ همانگونه که گفته شد تذکر این نکته ضرو 
ولی از سویی این سؤال مطرح است که کدام . که تبدیل حرف عله به مد باعث آن خواهد شد

 حرف عله به کدام حرف مد تبدیل شود؟
در پاسخ به این سؤال از این رو . کاهش حداکثری ثقالت کلمه است ،چون  هدف از اعالل

لمه لذا در صورتی که در ک. اشدبضروری می» یعنی نوع حرف عله« ه عامل دّوم ثقالتتوجه ب
. شودتبدیل می »الف«چه در خود حرف عله و چه در قبل آن؛ حرف عله به  ،حرکت فتحه باشد

 مانند:
     یْخشی   یخَشُی ُیدعی ُیْدَعوُ  ُیقال ُیْقَول قال َقَول

 

                                                             
 . حرف عله ساکن مناسب با حرکت ما قبل. َـ او ؛ ِـ ْی یا ُـ ُو.١ 
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 مانند:. باشدمی )ی(حرف مد  ،کسره یا ی باشدچنانچه  ،در صورت نبودن فتحه
 خیف   ُخِوف قیل ُقِول یرِمی یرِمُی 

 یدعُو    دُعوُ یَ  . یطُوف  مانند: یْطُوف. است)و(در غیر دو صورت فوق؛حرف مد
شود تا به شود عالوه بر تبدیل حرف عله به مد؛ سعی میبه خوبی دیده می ،در مثالهای فوق

استفاده شود تا در حد امکان در کلمه تخفیف بیشتری » واو ،یا ،الف«ترتیب از حرف مدی 
شود یتبدیل م »یرِمی«و َیرِمُی به . شود نه خُوفتبدیل می »خیف«لذا ُخِوف به . اعمال گردد

و نه  -شد نه خیف به خاطر وجود یاء »خاف«و َخِوف به دلیل وجود فتحه تبدیل به . نه یرمو
 . به دلیل وجود واو -خوف

 ،بنابراین در تعارض بین دو اعالل. به عبارت دیگر چون غرض از اعالل تخفیف است
 . شود که تخفیف آن بیشتر استاعاللی مقدم می

 :مراه حل دّو 
  ؛شودیشدن حرف عّله به حرف مّد نملیمنجر به تبد ،اعالل در همه موارد و معتالت جهینت 

ر در مرتبه چهارم به بعد باشد و ماقبل آن اگ» واو«در قاعده چهارم اعالل قلبی گذشت که 
 . ُیدعیان   ُیدَعوان شود مانند:تبدیل می» یاء«مضموم نباشد به 

. شودمی» یاء«اگر بعد از کسره قرار گیرد تبدیل به » واو«و در قاعده پنجم اعالل قلبی گفته شد:
 ؛َی َرِض    َرِضَو مانند: 

 ثقالت کاهش مقدار ،با تبدیل واو به یاء ،قواعد اعالل یبا اجرا زین موارد نیا درچند که  هر 
 . است افتهی
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 اندیشیهم

  .نحوه اجرای راه حل کاهش ثقالت را در تک تک قواعد اعالل سکونی و قلبی، بررسی نمائید

 پرسش و  تمرین

  . جدول زیر را کامل کنید

معلوم 
 مجهول

 فعل
حروف 
 اصلی

 وزن
ماضی 
مضارع 
 امر

 معنا باب صیغه

 سالم

غیر سالم 
 نوع آن

زم ال 
 متعدی

 ُهدوا

 َیهب

 أعظ

 ِقفوا

 ُذق

 ولِّ 

 َذْر 

 جئُتمونا

 ُتْتلی

 بکْت 

         

 

 

 



 

 

 



د ّ و  ل 
«  شودیمکه عالوه بر تأثیر در معنی در مواردی موجب تغییرات لفظی نیز  ،از حاالت فعل یکی

 . دموکد می پرداز  فعللفظی  تغییراتکه این درس به بیان . است» نونتاکید فعل به 
 
از  ،ندبفهمان دیرا به طور جزم و با تأک یگاه بخواهند انجام گرفتِن کار هر ،یزبان فارس در

 از راههای تحقق ١یکیز ین یدر زبان عرب. کنندیاستفاده م »حتماً « و »البته« :مانند یکلمات
یا ود که شیخل مدا یارعو مض امر بر دیکأ ت نون. است »دیتأک نون« استفاده از  ،مهم نیا

و  یبر فعل ماض ،جهیدر نت ؛داشته باشد »٢طلب« یمعنامنفی شده باشد و یا » ال«با حرف 
 ٣. شودمیداخل ن ،طلب ندهد یکه معنا یمضارع زین

 . فیفه استو تاکید در ثقیله بیشتر از خ )ْن ( فهیخف و )ّن ( هلیثقبر دو قسم است:  دیکأ ت نون

تفاوت  نیبا ا ،مشترک است فهیو خف هلینون ثق نیب -واهد آمدکه خ -فعل مؤکد یلفظ راتییتغ
 . دیآیث نممؤن یهاها و جمعهیدر تثن فهیخف یول ،شودیها ملحق مغهیبه تمام ص هلیکه نون ثق

 . است مفتوح ،هاهغیص ریو در سا مکسورمؤنث  یهاو جمع هیتثن یهاغهیدر ص هلینون ثق خود
  

                                                             
 شود.در علم نحو و بالغت بیان می و... که دیکأ الم ت ،إّن ؛ مانند: دارد یفراوان یراه کارها ی،در زبان عرب دیکأ . ت ١
  … .. مانند: استفهام، امر ، نهی، تمّنی، عرض و ٢
ارع بشرط المض یاألمر بدون شرط، و تدخل عل یدخولها عل جوزیمطلقًا، و  یتلحق الماضال دِ ینون الّتوک إنَّ  .٣
 (قسم الصرف). ٨٩ص ،٤ج، هیالعرب یمباد رشید الشرتونی، :ر.کلالستقباِل. نهیّ عَ یُ ما  َتَقّدمهیَ  نأ
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 ١المسد فعل مؤکَّ  یلفظ راتییتغ

  مانند:. کندیمفتوح م راماقبل خود  ،١٤و  ١٣ ،٧ ،٤ ،١یهاغهیدر ص. ١
 ْضِرَبْن یَ  ،ْضِرَبنَّ یَ          ٢ْضِرُب یَ 
 ملحق دیکأ نون حذف شده و نون ت نیا ،دارد وجود» عوض رفع نوِن «که ییهاغهیص رد. ٢
 مانند:. شودیم
 )نداردخفیفه ( ،ْضِربانِّ یَ    ْضِرباِن یَ 
 ریضم ،- مفتوح نباشد ریاگر ماقبل ضم - مذکر و مفرد مؤنث مخاطب یهاعدر جم. ٣

  مانند:. شودیحذف م
 ْضِرُبْن یَ  ،ْضِرُبنَّ یَ     ْضِرُبوَن یَ  

 ِرِبْن َتْض  ،ِرِبنَّ َتْض      َن یْ َتْضِربِ 
 مانند:. شودیفاصله م یالف ،دیکأ نون جمع و نون ت نیمؤنث ب یهادر جمع. ٤
 )نداردخفیفه ( ،ْضِرْبنانِّ یَ      ْضِرْبَن یَ 

 نکته
 ند:مان. شودینوشته م یالف نیدر کتابت به صورت تنو فهیخف دیکأ ت نون یگاه 

 Mμ٤¶    ٣L است ١٤ غهیو ص فهیبه نون خف مؤکدمضارع  َنْسَفَعْن ( ٥( . 

                                                             
  مانند:د.نبحث حکم سالم را دار  نیدر ا زین »مضاعف« و »مهموز« و »مثال« های. فعل١ 

نَّ      َیُمدُّ  ْن  ،َیُمدَّ  َیُمدَّ

 .استها غهیص انی) در متن درس، به جهت سهولت در بیطلبریذکر مضارع ساده (غ . ٢

 . زد یلیرا کتک و س او: ُه عاً َسفْ  ْسَفُع یَ  َسَفَع .٣ 

 .دیاو را گرفت و کش یشانیپ یموها: ِتهِ یَ صِ ِبنا َسَفَع .٤ 

 .١٥. علق: ٥ 

 

 

 



   فعل موکّد     175

 

 ها:غهیص صرف
 

 خفیفه ثقیله فعل

 ُر َیْنصُ 

 اِن ْنصُر یَ 

 روَن ْنصُ یَ 

 ُر ْنصُ تَ 

 راِن ْنصُ تَ 

 رَن ْنصُ یَ 

 ُصُر نْ تَ 

 ُصراِن نْ تَ 

 َن ُصُرونْ تَ 

 َتْنُصِریَن 

 ِن ْنُصراتَ 

 ْنُصْرَن تَ 

ْنُصرُ 
َ
 أ

 َنْنُصُر 

 َیْنُصَرنَّ 

 انِّ ُصرنْ یَ 

 نَّ ُصُر نْ یَ 

 نَّ ُصَر نْ تَ 

 انِّ ُصرنْ تَ 

 نانِّ ُصْر نْ یَ 

 نَّ ُصَر نْ تَ 

 انِّ رصُ نْ تَ 

 نَّ ُر صُ نْ تَ 

 نَّ رِ صُ نْ تَ 

 انِّ رصُ نْ تَ 

 نانِّ ْر صُ نْ تَ 

 
َ
 نَّ َر صُ نْ أ

 نَّ َر صُ نْ نَ 

 ْن َر صُ نْ یَ 

- 

 ْن ُر صُ نْ یَ 

 ْن َر صُ نْ تَ 

- 

- 

 ْن َر صُ نْ تَ 

- 

 ْن ُر صُ نْ تَ 

 ْن رِ صُ نْ تَ 

- 

- 

 
َ
 ْن َر صُ نْ أ

 ْن َر صُ نْ نَ 
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  )ناقص ،اجوف( ّل د معتَ فعل مؤکَّ  یلفظ راتییتغ
کند و اگر ماقبل یماقبل خود را مفتوح م ،١٤ و ١٣ ،٧ ،٤ ،١ یهاغهیدر ص دیکأ ت نون. ١

    گردد مانند:یبرم اءیبه  ،شدآن الِف مقلوب با
 ْدُعَوْن یَ  ،ْدُعَونَّ یَ          َیْدُعو

 ْن یَ ْرمِ یَ  ،نَّ یَ ْرمِ یَ          یْرمِ یَ 
 ْن یَ ْخَش یَ  ،نَّ یَ ْخَش یَ         ٰی ْخشیَ 

 نکته
 یهاغهیز صا کهالفعل ناقص اجوف و الم لالفعنیع ،دیکأ مفتوح شدن ماقبل نون ت خاطره ب
 . گرددیم بر دیکأ هنگام ت ،مضارع مجزوم و امر حذف شده بود ١٤و  ١٣ ،٧ ،٤ ،١
 ُقْوَلْن یَ ال  ،ُقْوَلنَّ یَ ال             ُقْل یَ  ال

 ْن یَ ْرمِ یَ ال  ،نَّ یَ ْرمِ یَ ال             ْرِم یَ  ال
 َلْن ُقوْ  ،َلنَّ ُقوْ            ُقْل  

                 
ه حذف نشد ریضم ،مفتوح باشد ریقبل ضمما مذکر و مفرد مؤنث مخاطب اگر یهادر جمع. ٢

 مانند:  ١. گرددیمکسور م اءیواو مضموم و  یعنیشوند یو به حرکت مناسب خود متحرک م

 ْخَشُوْن یَ  ،ْخَشُونَّ یَ                ْخَشْوَن یَ 
 ْن یِ َش َتْخ  ،نَّ یِ َش َتْخ                َن یْ َتْخَش 

                                                             
َتْرَض « رییالتغ ریبغ قالی دیاسناده لواو الجماعة عند التوک دیکان المضارع معتًال باأللف و أر  ان .١ 

َ
؟أ » ْوَننَّ

 ریصیوائَد) فز  ةیّ لة المتوالتکون األحرف الثالثة المماث نی(ح عاألمثال الممنو یتحذف نون الرفع لتولف
تغناء عن االس مکنیال  من النون المشددة و یالنون األول ساکنان، واو الجماعة و یلتقیالکالم َتْرَضْونَّ ف

. ریصیالضمه و  یاحدهما فتتحرک واو الجماعة بحرکة تناسبها و ه  الکالم َتْرَضُونَّ
 .٣ یقپاور  ١٧٨و ص ١٨٣ص ،٤ج ،یالوافالنحوعباس حسن،  :ر.ک
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  :هاغهیص صرف
 ثقیله:نون با  َیرمیصرف 

 ْرَمْینانِّ یَ  ْرَمیانِّ تَ  ْرَمَینَّ تَ   ْرَمُونَّ یَ   ْرَمیانِّ یَ     ْرَمَینَّ یَ 

 ْرَمینانِّ تَ   ْرَمیانِّ تَ  ْرَمِینَّ تَ       ْرَمُونَّ تَ     ْرَمیانِّ تَ   ْرَمَینَّ تَ 

 
َ
 ْرَمَینَّ نَ  ْرَمَینَّ أ

 :خفیفهنون با 
  -      -      ْرَمَیْن تَ     ْرَمُوْن یَ   –   ْرَمَیْن یَ 

  -      -      رَمِیْن تَ     ْرَمُوْن تَ  -   ْرَمَیْن تَ 

   
َ
 ْرَمَیْن نَ     ْرَمَیْن أ

 ثقیله:نون با  َیْدُعْو صرف 
 َیْدُعَونَّ    َیْدُعوانِّ    َیْدُعنَّ                      َتْدُعَونَّ  َتْدُعوانِّ   َیْدُعونانِّ 

 َتْدِعنَّ    َتْدُعوانِّ   َتْدُعونانِّ                    َتْدُعَونَّ    َتْدُعوانِّ    َتْدُعنَّ   

ْدُعَونَّ   َنْدُعَونَّ 
َ
 أ

 خفیفه:نون با 
ْدُعَوْن  َتْدِعْن   َتْدُعْن   َتْدُعَوْن  َتْدُعَوْن   َیْدُعْن  َیْدُعَوْن 

َ
 . َنْدُعَوْن  أ

    ١٤             ١٣            ١٠            ٩             ٧         ٤                 ٣       ١  

 با نون ثقیله: ْخشٰی یَ صرف 
 َیْخَشْینانِّ   َتْخَشیانِّ     َتْخَشَینَّ   َیْخَشُونَّ      َیْخَشیانِّ   َیْخَشَینَّ 
 َتْخَشْینانِّ    َتْخَشیانِّ    َتْخَشِینَّ   َتْخَشُونَّ    َتْخَشیانِّ   َتْخَشَینَّ 

ْخَشَینَّ   َنْخَشَینَّ 
َ
 أ
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 خفیفه:نون با 
ْخَشَیْن   َتْخَشِیْن   َتْخَشُوْن   َتْخَشَیْن  َتْخَشَیْن  َیْخَشُوْن   َیْخَشَیْن 

َ
 َنْخَشَیْن   أ

    ١٤           ١٣           ١٠           ٩                ٧               ٤            ٣         ١  

 

 اندیشیهم

 ؟شودنمی نون تاکید ملحق ،چرا بر فعل ماضی. ١
امر مضاعف موّکد به نون تاکید فقط یک  ١،٤،٧،١٣،١٤چرا در صیغه های . ٢

 جایز است؟ ،وجه
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 پرسش و  تمرین

. بیان کنیدرا  فهیو خف هلینون ثق یهافرق .١
. سیدها را بنویرا با نون تاکید ثقیله و خفیفه صرف و وزن آن» رَّ َس  ،دٰی َه  ،قاَم «امر حاضر .٢
ها را نآ قبل تاکیدو حالت وزن  ،غهیص ،مشخص کرده لیذ فهیر در جمالت ش را دمؤکَّ  یهافعل .٣

 . دیسیبنو

 Mk  j  i    h  g  f  e  dl  L .١ 
 M  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      pL .٢  

ٌّ  االمام ِ
ْ  ال« :َ َ  َعَلنَّ َ   ٣»ْنَطَقَك َأ  َمْن  َذَرَب لِساِنَك 

 . دیرا کامل کن ریجدول ز   .٤

M       }  |  {  zL  .٤ 
» ْ َ            ٦. »َلُه  َل ال َعْق  َمْن  ٥ََنبَّ ال 

 M«٧    ¯      ®  ¬L  .٨ 

                                                             
  .١٦٩ :. آل عمران١
 .٢٣. اسراء: ٢
 .٤١١حکمت  ،البالغه نهج . ٣

 .٨. تکاثر: ٤ 
 و معاشرت و رفاقت کرد. یبا او دوست :و َصحاَبًةہُ َبةً ُصْح  ْصَحُب یَ  َصِحَب .٥ 

 .٨٠٠ص ،٢ج ،الحکم غرر.  ٦
ُجَل  واً َبلْ  ْبُلویَ  َبال.٧   کرد. متحانشمرد را آزمود، ا آن: و َبالًء الرَّ
 .١٨٦. آل عمران: ٨ 
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 MU١        W   VL  .٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                             
 به وجود آمد، رخ داد. زیآن چ :ءُ یالش اناً یَکونًا و کِ  ُکْوُن یَ  کاَن .١ 
 .٣٢. یوسف: ٢ 

    صیغه
  َیُکْوَنْن    ١
٢     
٣     
٤     
   َتْصَحَبنَّ   ٥

٦     
٧     
٨     
نَّ  ٩

ُ
ُونَّ    ُتْسَئل

َ
 ُتْبل

١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     

مه
رج
ت

 

٩ ١ ١٢ ٥ 

زن
و

 

١٠ ٣ ٧ ٦ 
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 . کنید اخلد »هلیثق دیکأ نون ت« و »َلْم « ،»َلْن «حرف ،مطابق جدول ریز  یهافعل بر .٥
 

 ّن  َلْم  َلْن  فعل

 َیْھُدوَن 

 ُیْھَدوَن 
   

 
 . بیاورید »فهیو خف هلیثق دیکأ ت نون«را با  ریز های فعل .٦

 

 ْن  ّن  فعل
 ِف 

 ِاْیِت 

 ِبْع 

 ِاْفِرْرَن 

 ُیؤَتی

 َیْلوی

 یلي
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رف م   ع
 فعل صحیح وسالم

١ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موّکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیْفَتَحنَّ   ُیْفَتُح  َیْفَتُح  ُفِتَح  َفَتَح  هو

 َیْفَتَحانِّ   ُیْفَتَحاِن َیْفَتَحاِن  ُفِتَحا َفَتَحا هما

  َیْفَتُحنَّ   ُیْفَتُحوَن َیْفَتُحوَن  ُفِتُحوا َفَتُحوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتْفَتَحنَّ   ُتْفَتُح  َتْفَتُح  ُفِتَحْت َفَتَحْت  یه

 َتْفَتَحانِّ   ُتْفَتَحاِن َتْفَتَحاِن  ُفِتَحَتا َفَتَحَتا هما

 ْفَتْحَنانِّ یَ   ُیْفَتْحَن َیْفَتْحَن  ُفِتْحَن  َفَتْحَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
ِاْفَتَحنَّ  َتْفَتَحنَّ ِاْفَتْح  ُتْفَتُح  َتْفَتُح  ُفِتْحَت َفَتْحَت  أنَت 

ِاْفَتَحانِّ َتْفَتَحانِّ ِاْفَتَحا ُتْفَتَحاِن َتْفَتَحاِن  ُفِتْحُتَماَفَتْحُتَما أنتما

ِاْفَتُحنَّ  ْفَتُحنَّ تَ ِاْفَتُحوا ُتْفَتُحوَن َتْفَتُحوَن  ُفِتْحُتمَفَتْحُتم أنتم

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

ِاْفَتِحنَّ  َتْفَتِحنَّ ِاْفَتِحي ُتْفَتِحیَن َتْفَتِحیَن  ُفِتْحِت َفَتْحِت  أنِت 

ِاْفَتَحانِّ َتْفَتَحانِّ ِاْفَتَحا ُتْفَتَحاِن َتْفَتَحاِن  ُفِتْحُتَماَفَتْحُتَما أنتما

ِاْفَتْحَنانِّ َتْفَتْحَنانِّ ِاْفَتْحَن  َتْحَن ُتفْ َتْفَتْحَن  ُفِتْحُتنَّ َفَتْحُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ْفَتُح  ُفِتْحُت َفَتْحُت  أنا
َ
ْفَتُح  أ

ُ
ْفَتَحنَّ   أ

َ
  أ

  َنْفَتَحنَّ   ُنْفَتُح  َنْفَتُح  ُفِتْحَنا َفَتْحَنا نحن
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 ـــــــُـــَـ مضاعف   

٢ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موّکد
أمر 
 لمجهو معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

نَّ َیُردَّ   ُیَردُّ  َیُردُّ  ُردَّ  َردَّ  هو   

ا هما ا َردَّ اِن  ُردَّ اِن َیُردَّ انِّ   ُیَردَّ   َیُردَّ

وا هم وا َردُّ وَن  ُردُّ وَن َیُردُّ نَّ َیُردُّ   ُیَردُّ   

ث
وّن
ب م

غائ
 

ْت  یه ْت  َردَّ نَّ َتُردَّ   ُتَردُّ  َتُردُّ  ُردَّ   

َتا هما َتاُر  َردَّ اِن  دَّ اِن َتُردَّ انِّ   ُتَردَّ   َتُردَّ

  َیْرُدْدَنانِّ   ُیْرَدْدَن َیْرُدْدَن  ُرِدْدَن َن َدْد َر  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
نَّ  ُردَّ  ُتَردُّ  َتُردُّ  ُرِدْدَت َت َدْد َر  أنَت  نَّ  َتُردَّ  ُردَّ
اِن  ُرِدْدُتَماَماَدْدتُ َر  أنتما اِن َتُردَّ ا ُتَردَّ انِّ  ُردَّ ا َتُردَّ نِّ ُردَّ  
وَن  ُرِدْدُتمُتمَدْد َر  أنتم وَن َتُردُّ وا ُتَردُّ نَّ دُّ َتُر ُردُّ نَّ    ُردُّ

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

یَن  ُرِدْدِت ِت َدْد َر  أنِت  یَن َتُردِّ ي ُتَردِّ نَّ  نَّ َتُردِّ ُردِّ  ُردِّ
اِن  ُرِدْدُتَماَماَدْدتُ َر  أنتما اِن َتُردَّ ا ُتَردَّ انِّ  ُردَّ انِّ  َتُردَّ  ُردَّ
 ُاْرُدْدَنانِّ  َتْرُدْدَنانِّ ُاْرُدْدَن  ُتْرَدْدَن َتْرُدْدَن  ُرِدْدُتنَّ ُتنَّ َدْد َر  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ُردُّ  ُرِدْدُت ُت َدْد َر  أنا
َ
َردُّ  أ

ُ
نَّ   أ ُردَّ

َ
  أ

نَّ   ُنَردُّ  َنُردُّ  ُرِدْدَنا َناَدْد َر  نحن   َنُردَّ
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ــَــــــِـــ    مضاعف  

٣ 
 مضارع ماضی

 أمر
مضارع 
 موّکد

أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

نَّ   ُیَضلُّ  لُّ َیِض  ُضلَّ  َضلَّ  هو   َیِضلَّ

ِن َیِض  ُضالَّ  َضالَّ  هما ِن الَّ نِّ   ُیَضالَّ   َیِضالَّ

وا هم وا َضلُّ وَن  ُضلُّ وَن َیِضلُّ نَّ   ُیَضلُّ   َیِضلُّ

ث
وّن
ب م

غائ
 

ْت  یه ْت  َضلَّ نَّ تَ   ُتَضلُّ  َتِضلُّ  ُضلَّ ِضلَّ   

َتا هما َتا َضلَّ ِن  ُضلَّ ِن َتِضالَّ نِّ   ُتَضالَّ   َتِضالَّ

  َیْضِلْلَنانِّ   ُیْضَلْلَن َیْضِلْلَن  ُضِلْلَن  َضَلْلَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
نَّ  ِضلَّ  ُتَضلُّ  َتِضلُّ  ُضِلْلَت  َضَلْلَت  أنَت  نَّ ِض  َتِضلَّ لَّ  

ِن  ُضِلْلُتَما َضَلْلُتَما أنتما ِن تُ َتِضالَّ َضالَّ نِّ  ِضالَّ   نِّ ِض  َتِضالَّ الَّ  

وَن  ُضِلْلُتم َضَلْلُتم أنتم وَن َتِضلُّ وا ُتَضلُّ نَّ  ِضلُّ نَّ ِض  َتِضلُّ لُّ  

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

یَن  ُضِلْلِت  َضَلْلِت  أنِت  یَن َتِضلِّ نَّ  ِضلِّي ُتَضلِّ نَّ ِض  َتِضلِّ لِّ  

ِن  ُضِلْلُتَما َضَلْلُتَما أنتما ِن َتِضالَّ الَّ ِض  ُتَضالَّ نِّ   نِّ ِض  َتِضالَّ الَّ  

ْلَنانِّ ِاْضلِ  َتْضِلْلَنانِّ  ِاْضِلْلَن  ُتْضَلْلَن َتْضِلْلَن  ُضِلْلُتنَّ  َضَلْلُتنَّ  أنتنَّ   

ّلم
متک

 

ِضلُّ  ُضِلْلُت  َضَلْلُت  أنا
َ
َضلُّ  أ

ُ
نَّ   أ ِضلَّ

َ
  أ

نَّ   ُنَضلُّ  َنِضلُّ  ُضِلْلَنا َضَلْلَنا نحن   َنِضلَّ
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ـــُـــــِـــ مضاعف     

٤ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

نَّ   ُیَملُّ  َیَملُّ  ُملَّ  َملَّ  هو   َیَملَّ

ِن  ُمالَّ  َمالَّ  هما ِن َیَمالَّ نِّ   ُیَمالَّ   َیَمالَّ

وا هم وا َملُّ وَن  ُملُّ وَن َیَملُّ نَّ   ُیَملُّ   َیَملُّ

ث
وّن
ب م

غائ
 

ْت  یه ْت  َملَّ نَّ   ُتَملُّ  َتَملُّ  ُملَّ   َتَملَّ

َتا هما َتا َملَّ ِن  ُملَّ ِن َتَمالَّ نِّ   ُتَمالَّ   َتَمالَّ

 َیْمَلْلَنانِّ   ُیْمَلْلَن َیْمَلْلَن  ُمِلْلَن  َمَلْلَن  هنَّ 
کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
نَّ  َملَّ  ُتَملُّ  َتَملُّ  ُمِلْلَت  َمَلْلَت  أنَت  نَّ  َتَملَّ  َملَّ

ِن  ُمِلْلُتَما َلْلُتَمامَ  أنتما ِن َتَمالَّ نِّ  َمالَّ  ُتَمالَّ نِّ  َتَمالَّ  َمالَّ

وَن  ُمِلْلُتم َمَلْلُتم أنتم وَن َتَملُّ وا ُتَملُّ نَّ  َملُّ نَّ  َتَملُّ  َملُّ

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

یَن  ُمِلْلِت  َمَلْلِت  أنِت  یَن َتَملِّ نَّ  َملِّی ُتَملِّ نَّ  َتَملِّ  َملِّ

ِن  ِلْلُتَمامُ  َمَلْلُتَما أنتما ِن َتَمالَّ نِّ  َمالَّ  ُتَمالَّ نِّ  َتَمالَّ  َمالَّ

ِاْمَلْلَنانِّ َتْمَلْلَنانِّ  ِاْمَلْلَن  ُتْمَلْلَن َتْمَلْلَن  ُمِلْلُتنَّ  َمَلْلُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

َملُّ  ُمِلْلُت  َمَلْلُت  أنا
َ
َملُّ  أ

ُ
نَّ   أ َملَّ

َ
  أ

نَّ   ُنَملُّ  َنَملُّ  ُمِلْلَنا َمَلْلَنا نحن   َنَملَّ
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ــــَـــــُــــمهموز الفاء   

٥ 
مضارع   أمر مضارع ماضی

 موّکد
 أمر
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

َکَل  هو
َ
ِکَل  أ

ُ
ُکُل  أ

ْ
ُکَلنَّ   ُیْؤَکُل  َیأ

ْ
  َیأ

َکَال  هما
َ
ِکَال  أ

ُ
ُکَالِن  أ

ْ
  َیأُکَالنِّ   ُیْؤَکَالِن  َیأ

َکُلوا هم
َ
کِ  أ

ُ
ُکُلوَن  ُلواأ

ْ
ُکُلنَّ   ُیْؤَکُلوَن  َیأ

ْ
  َیأ

ث
وّن
ب م

غائ
 

َکَلْت  یه
َ
ِکَلْت  أ

ُ
ُکُل  أ

ْ
ُکَلنَّ   ُتْؤَکُل  َتأ

ْ
  َتأ

َکَلَتا هما
َ
ِکَلَتا أ

ُ
ُکَالِن  أ

ْ
  َتأُکَالنِّ   ُتْؤَکَالِن  َتأ

َکْلَن  هنَّ 
َ
ِکْلَن  أ

ُ
ُکْلَن  أ

ْ
ُکْلَنانِّ   ُیْؤَکْلَن  َیأ

ْ
  َیأ

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
کَ  أنَت 

َ
ِکْلَت  ْلَت أ

ُ
ُکُل  أ

ْ
ُکَلنَّ  ُکْل  ُتْؤَکُل  َتأ

ْ
 ُکَلنَّ  َتأ

َکْلُتما أنتما
َ
ِکْلُتما أ

ُ
ُکَالِن  أ

ْ
 ُکَالنِّ  َتأُکَالنِّ  ُکَال  ُتْؤَکَالِن  َتأ

َکْلُتْم  أنتم
َ
ِکْلُتْم  أ

ُ
ُکُلوَن  أ

ْ
ُکُلنَّ  ُکُلوا ُتْؤَکُلوَن  َتأ

ْ
 ُکُلنَّ  َتأ

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

َکْلِت  أنِت 
َ
ِکْلِت  أ

ُ
ُکِلیَن تَ  أ

ْ
ُکِلنَّ  ُکِلی ُتْؤَکِلیَن  أ

ْ
 ُکِلنَّ  َتأ

َکْلُتما أنتما
َ
ِکْلُتما أ

ُ
ُکَالِن  أ

ْ
 ُکَالنِّ  َتأُکَالنِّ  ُکَال  ُتْؤَکَالِن  َتأ

َکْلُتنَّ  أنتنَّ 
َ
ِکْلُتنَّ  أ

ُ
ُکْلَن  أ

ْ
ُکْلَنانِّ  ُکْلَن  ُتْؤَکْلَن  َتأ

ْ
 ُکْلَنانِّ  َتأ

ّلم
متک

 

َکْلُت  أنا
َ
ِکْلُت  أ

ُ
ُکُل  أ   آ

ُ
ُکَلنَّ   لْؤکأ   آ

َکْلَنا نحن
َ
ِکْلَنا أ

ُ
ُکُل  أ

ْ
ُکَلنَّ   لکُ ُنؤ َنأ

ْ
  َنأ
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 مهموز العین ــــَــــــَــــ

٦ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

َل  هو
َ
ُل  ُسِئَل  َسأ

َ
ُل  َیْسأ

َ
َلنَّ   ُیْسأ

َ
  َیْسأ

َال  هما
َ
َالِن َیْس  ُسِئَال  َسأ

َ
َالِن أ

َ
َالنِّ  ُیْسأ

َ
 َیْسأ

ُلوا هم
َ
ُلوَن  ُسِئُلوا َسأ

َ
ُلوَن َیْسأ

َ
ُلنَّ  ُیْسأ

َ
  َیْسأ

ث
وّن
ب م

غائ
 

َلْت  هي
َ
ُل  ُسِئَلْت  َسأ

َ
ُل  َتْسأ

َ
َلنَّ   ُتْسأ

َ
  َتْسأ

َلَتا هما
َ
َالِن  ُسِئَلَتا َسأ

َ
َالِن َتْسأ

َ
َالنِّ  ُتْسأ

َ
 َتْسأ

ْلَن  هنَّ 
َ
ْلَن َیْس  ُسِئْلَن  َسأ

َ
ْلَن أ

َ
ْلَنانِّ  ُیْسأ

َ
 َیْسأ

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

ْلَت  أنَت 
َ
ُل  ُسِئْلَت  َسأ

َ
ُل  َتْسأ

َ
ْل  ُتْسأ

َ
َلنَّ ِاْسأ

َ
َلنَّ  َتْسأ

َ
 ِاْسأ

ْلُتَما أنتما
َ
َالِن ُسِئْلُتَماَسأ

َ
َالِن َتْسأ

َ
َال ُتْسأ

َ
َالنِّ ِاْسأ

َ
َالنِّ َتْسأ

َ
ِاْسأ

ْلُتم أنتم
َ
ُلوَن  ُسِئْلُتمَسأ

َ
ُلوَن ُتْس َتْسأ

َ
ُلواأ

َ
ُلنَّ ِاْسأ

َ
ُلنَّ  َتْسأ

َ
 ِاْسأ

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

ْلِت  أنِت 
َ
ِلیَن  ُسِئْلِت  َسأ

َ
ِلیَن َتْسأ

َ
ِليُتْسأ

َ
ِلنَّ ِاْسأ

َ
ِلنَّ  َتْسأ

َ
 ِاْسأ

ْلُتَما أنتما
َ
َالِن ُسِئْلُتَماَسأ

َ
َالِن َتْسأ

َ
َال ُتْسأ

َ
َالنِّ ِاْسأ

َ
َالنِّ َتْسأ

َ
ِاْسأ

ْلُتنَّ  أنتنَّ 
َ
ْلَن ُتنَّ ُسِئلْ َسأ

َ
ْلَن َتْسأ

َ
ْلَن ُتْسأ

َ
ْلَنانِّ ِاْسأ

َ
ْلَنانِّ َتْسأ

َ
ِاْسأ

ّلم
متک

 

ْلُت  أنا
َ
ُل  ُسِئْلُت  َسأ

َ
ْسأ
َ
ُل  أ

َ
ْسأ
ُ
َلنَّ   أ

َ
ْسأ
َ
  أ

ْلَنا نحن
َ
ُل  ُسِئْلَنا َسأ

َ
ُل  َنْسأ

َ
َلنَّ   ُنْسأ

َ
  َنْسأ
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 مثال واوی ــــِــــــِـــــ

٧ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم دموک

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیِرَثنَّ   ُیوَرُث  َیِرُث  ُوِرَث  َوِرَث  هو

  َیِرَثانِّ  ُیوَرَثاِن  َیِرَثاِن  ُوِرَثا َوِرَثا هما

  َیِرُثنَّ  ُیوَرُثوَن  َیِرُثوَن  ُوِرُثوا َوِرُثوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتِرَثنَّ   ُتوَرُث  َتِرُث  ُوِرَثْت  َوِرَثْت  هي

  َتِرَثانِّ  ُتوَرَثاِن  َتِرَثاِن  ُوِرَثَتا َوِرَثَتا هما

  َیِرْثَنانِّ  ُیوَرْثَن  َیِرْثَن  ُوِرْثَن  َوِرْثَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

 ِرَثنَّ  َتِرَثنَّ  ِرْث  ُتوَرُث  َتِرُث  ُوِرْثَت  َوِرْثَت  أنَت 

 ِرَثانِّ  َثانِّ َترِ  ِرَثاُتوَرَثاِن  َتِرَثاِن  ُوِرْثُتَماَوِرْثُتَما أنتما

 ِرُثنَّ  َتِرُثنَّ  ِرُثواُتوَرُثوَن  َتِرُثوَن  ُوِرْثُتم َوِرْثُتم أنتم
ث

وّن
ب م

اط
مخ

 

 ِرِثنَّ  َتِرِثنَّ ِرِثيُتوَرِثیَن  َتِرِثیَن  ُوِرْثِت  َوِرْثِت  أنِت 

 ِرَثانِّ  َتِرَثانِّ  ِرَثاُتوَرَثاِن  َتِرَثاِن  ُوِرْثُتَماَوِرْثُتَما أنتما

 ِرْثَنانِّ  َتِرْثَنانِّ  ِرْثَن ُتوَرْثَن  َتِرْثَن  ُوِرْثُتنَّ َوِرْثُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ِرُث  ُوِرْثُت  َوِرْثُت  أنا
َ
وَرُث  أ

ُ
ِرَثنَّ   أ

َ
  أ

  َنِرَثنَّ   ُنوَرُث  َنِرُث  ُوِرْثَنا َوِرْثَنا نحن
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 مثال ــــِــــــَـــــ

٨ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول وممعل موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

 َیْوَجَعنَّ   ُیوَجُع  َیْوَجُع  ُوِجَع  َوِجَع  هو

 َیْوَجَعانِّ  ُیوَجَعاِن َیْوَجَعاِن  ُوِجَعا َوِجَعا هما

 َیْوَجُعنَّ  ُیوَجُعوَن َیْوَجُعوَن ُوِجُعواَوِجُعوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

 ْوَجَعنَّ تَ   ُتوَجُع  َتْوَجُع ُوِجَعْت َوِجَعْت  هي

 َتْوَجَعانِّ  ُتوَجَعاِن َتْوَجَعاِن ُوِجَعَتاَوِجَعَتا هما

 َیْوَجْعَنانِّ  ُیوَجْعَن َیْوَجْعَن ُوِجْعَن َوِجْعَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

 َجَعنَّ ایَتْوَجَعنَّ َجْع ای ُتوَجُع  َتْوَجُع ُوِجْعَت َوِجْعَت  أنَت 

َجَعانِّ یاَتْوَجَعانِّ َجَعاایُتوَجَعاِن َعاِن َتْوَج ُوِجْعُتَماَوِجْعُتَما أنتما

 َجُعنَّ یاَتْوَجُعنَّ َجُعواایُتوَجُعوَن َتْوَجُعوَن ُوِجْعُتمَوِجْعُتم أنتم
ث

وّن
ب م

اط
مخ

 

 َجِعنَّ یاَتْوَجِعنَّ َجِعيایُتوَجِعیَن َتْوَجِعیَن ُوِجْعِت َوِجْعِت  أنِت 

َجَعانِّ یاَتْوَجَعانِّ َجَعاایُتوَجَعاِن َجَعاِن َتوْ ُوِجْعُتَماَوِجْعُتَما أنتما

َجْعَنانِّ یاَتْوَجْعَنانِّ َجْعَن ایُتوَجْعَن َتْوَجْعَن ُوِجْعُتنَّ َوِجْعُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ْوَجُع ُوِجْعُت َوِجْعُت  أنا
َ
وَجُع  أ

ُ
ْوَجَعنَّ   أ

َ
  أ

 َنْوَجَعنَّ    َنْوَجُع ُوِجْعَناَوِجْعَنا نحن
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ــــَـــــِــــاجوف   

٩ 
مضارع   أمر مضارع ماضی

 موّکد
 أمر
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیِبیَعنَّ   ُیَباُع  َیِبیُع  ِبیَع  َباَع  هو

  َیِبیَعانِّ   ُیَباَعاِن  َیِبیَعاِن  ِبیَعا َباَعا هما

  َیِبیُعنَّ   ُیَباُعوَن  َیِبیُعوَن  ِبیُعوا َباُعوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتِبیَعنَّ   ُتَباُع  َتِبیُع  ِبیَعْت  َباَعْت  یه

  َتِبیَعانِّ   ُتَباَعاِن  َتِبیَعاِن  ِبیَعَتا َباَعَتا هما

  َیَبْعَنانِّ   ُیَبْعَن  َیِبْعَن  ١ُبْعَن  ِبْعَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
 ِبیَعنَّ  َتِبیَعنَّ  ِبْع  ُتَباُع  َتِبیُع  ُبْعَت  ِبْعَت  أنَت 

 ِبیَعانِّ  َتِبیَعانِّ  ِبیَعا ُتَباَعاِن  َتِبیَعاِن  ُبْعُتَما ِبْعُتَما اأنتم

 ِبیُعنَّ  َتِبیُعنَّ  ِبیُعوا ُتَباُعوَن  َتِبیُعوَن  ُبْعُتم ِبْعُتم أنتم

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

 ِبیِعنَّ  َتِبیِعنَّ  ِبیِعي ُتَباِعیَن  َتِبیِعیَن  ُبْعِت  ِبْعِت  أنِت 

 ِبیَعانِّ  َتِبیَعانِّ  ِبیَعا ُتَباَعاِن  ِبیَعاِن تَ  ُبْعُتَما ِبْعُتَما أنتما

 ِبْعَنانِّ  َتِبْعَنانِّ  ِبْعَن  ُتَبْعَن  َتِبْعَن  ُبْعُتنَّ  ِبْعُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ِبیُع  ُبْعُت  ِبْعُت  أنا
َ
َباُع  أ

ُ
ِبیَعنَّ   أ

َ
  أ

  َنِبیَعنَّ   ُنَباُع  َنِبیُع  ُبْعَنا ِبْعَنا نحن

 

                                                             
 . در حرکت فاء الفعل دو احتمال کسر و رفع به کار رفته شده است. ١
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ــــــَـــــُــاجوف   

 

 

 

١٠ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیُلوَمنَّ   ُیَالُم  َیُلوُم  ِلیَم  َالَم  هو

  َیُلوَمانِّ  ُیَالَماِن َیُلوَماِن  ِلیَما َالَما هما

  َیُلوُمنَّ  ُیَالُموَن َیُلوُموَن  ِلیُموا َالُموا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتُلوَمنَّ   ُتَالُم  َتُلوُم  ِلیَمْت  ْت َالمَ  هي

  َتُلوَمانِّ  ُتَالَماِن َتُلوَماِن  ِلیَمَتا َالَمَتا هما

  َیُلْمَنانِّ  ُیَلْمَن  َیُلْمَن  ِلْمَن  ُلْمَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

 ُلوَمنَّ  َتُلوَمنَّ  ُلْم  ُتَالُم  َتُلوُم  ِلْمَت  ُلْمَت  أنَت 

 ُلوَمانِّ  َتُلوَمانِّ  ُلوَماُتَالَماِن ُلوَماِن تَ  ِلْمُتَماُلْمُتَما أنتما

 ُلوُمنَّ  َتُلوُمنَّ ُلوُمواُتَالُموَن َتُلوُموَن  ِلْمُتم ُلْمُتم أنتم
ث

وّن
ب م

اط
مخ

 

 ُلوِمنَّ  َتُلوِمنَّ ُلوِميُتَالِمیَن َتُلوِمیَن  ِلْمِت  ُلْمِت  أنِت 

 ُلوَمانِّ  َتُلوَمانِّ  وَمالُ ُتَالَماِن َتُلوَماِن  ِلْمُتَماُلْمُتَما أنتما

 ُلْمَنانِّ  َتُلْمَنانِّ  ُلْمَن ُتَلْمَن  َتُلْمَن  ِلْمُتنَّ  ُلْمُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ُلوُم  ِلْمُت  ُلْمُت  أنا
َ
َالُم  أ

ُ
ُلوَمنَّ   أ

َ
  أ

  َنُلوَمنَّ   ُنَالُم  َنُلوُم  ِلْمَنا ُلْمَنا نحن
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ــــَـــــُــــناقص   

١١ 
مضارع   أمر مضارع ماضی

 موّکد
 أمر
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیْدُعَونَّ   ُیْدَعی َیْدُعو ُدِعيَ  َدَعا هو

  َیْدُعَوانِّ   ُیْدَعَیاِن  َیْدُعَواِن  ُدِعَیا َدَعَوا هما

  َیْدُعنَّ   ُیْدَعْوَن  َیْدُعوَن  ُدُعوا َدَعْوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتْدُعَونَّ   ُتْدَعی ْدُعوتَ  ُدِعَیْت َدَعْت  یه

  َتْدُعَوانِّ   ُتْدَعَیاِن  َتْدُعَواِن  ُدِعَیَتا َدَعَتا هما

  َیْدُعوَنانِّ   ُیْدَعْیَن  َیْدُعوَن  ُدِعیَن  َدَعْوَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
 ُاْدُعَونَّ  َتْدُعَونَّ  ُاْدُع  ُتْدَعی َتْدُعو ُدِعیَت َدَعْوَت  أنَت 

 ُاْدُعَوانِّ  َتْدُعَوانِّ  ُاْدُعَوا ُتْدَعَیاِن  َتْدُعَواِن  یُتَماُدعِ َدَعْوُتَما أنتما

 ُاْدُعنَّ  َتْدُعنَّ  ُاْدُعوا ُتْدَعْوَن  َتْدُعوَن  ُدِعیُتْم  َدَعْوُتم أنتم

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

 ْدِعنَّ اُ  َتْدِعنَّ  ْدِعیاُ  ُتْدَعْیَن  َتْدِعیَن  ُدِعیِت َدَعْوِت  أنِت 

 ُاْدُعَوانِّ  َتْدُعَوانِّ  ُاْدُعَوا ُتْدَعَیاِن  َتْدُعَواِن  َماُدِعیتُ َدَعْوُتَما أنتما

 ُاْدُعوَنانِّ  َتْدُعوَنانِّ  ُاْدُعوَن  ُتْدَعْیَن  َتْدُعوَن  ُدِعیُتنَّ  َدَعْوُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ْدُعو ُدِعیُت  َدَعْوُت  أنا
َ
ْدَعی أ

ُ
ْدُعَونَّ   أ

َ
  أ

  َنْدُعَونَّ   ُنْدَعی َنْدُعو ُدِعیَناَدَعْوَنا نحن
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ــــَـــــِــــناقص   

 

١٢ 
مضارع   أمر مضارع ماضی

 موّکد
 أمر
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیْجِنَینَّ   ُیْجَنی َیْجِنی ُجِنَی  َجَنی هو

  َیْجِنَیانِّ   ُیْجَنَیاِن  َیْجِنَیاِن  ُجِنَیا َجَنَیا هما

  َیْجُننَّ   ُیْجَنْوَن  َیْجُنوَن  ُجُنوا َجَنْوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتْجِنَینَّ   ُتْجَنی َتْجِنی ُجِنَیْت َجَنْت  یه

  َتْجِنَیانِّ   ُتْجَنَیاِن  َتْجِنَیاِن  ُجِنَیَتا َجَنَتا هما

  َیْجنیَنانِّ   ُیْجَنْیَن  َیْجِنیَن  ُجِنیَن  َجَنْیَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
 ِاْجِنَینَّ  َتْجِنَینَّ  ِاْجِن  یُتْجنَ  َتْجِنی ُجِنیَت َجَنْیَت  أنَت 

 ِاْجِنَیانِّ  َتْجِنَیانِّ  ِاْجِنَیا ُتْجَنیاِن  َتْجِنیاِن  ُجِنْیُتماَجَنْیُتما أنتما

 ِاْجُننَّ  َتْجُننَّ  ِاْجُنوا ُتْجَنْوَن  َتْجُنوَن  ُجِنیُتْم  َجَنْیُتم أنتم

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

 ِاْجِننَّ  َتْجِننَّ  ْجِنْی اِ  ُتْجَنْیَن  َتْجِنیَن  ُجِنیِت َجَنْیِت  أنِت 

 ِاْجِنَیانِّ  َتْجِنَیانِّ  ِاْجِنَیا ُتْجَنَیاِن  َتْجِنَیاِن  ُجِنیُتَماَجَنْیُتما أنتما

 ِاْجِنیَنانِّ  َتْجِنینانِّ  ِاْجِنْیَن  ُتْجَنْیَن  َتْجِنیَن  ُجِنیُتنَّ  َجَنْیُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ْجِنی ُجِنیُت  َجَنْیُت  أنا
َ
ْجَنی أ

ُ
   أ

َ
  ْجِنَینَّ أ

  َنْجِنَینَّ   ُنْجَنی َنْجِنی ُجِنیَناَجَنْیَنا نحن
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 ــــِــــــَـــــ  صناق

١٣ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

 َیْرَضَینَّ   ُیْرَضیَیْرَضی ُرِضيَ  َرِضيَ  هو

 َیْرَضَیانِّ  َضَیاِن ُیْر َیْرَضَیاِن  ُرِضَیا َرِضَیا هما

 َیْرَضْونَّ  ُیْرَضْوَن َیْرَضْوَن  ُرُضوا َرُضوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

 َتْرَضَینَّ   ُتْرَضیَتْرَضیُرِضَیْت َرِضَیْت  هي

 َتْرَضَیانِّ  ُتْرَضَیاِن َتْرَضَیاِن  ُرِضَیَتا َرِضَیَتا هما

 َضْیَنانِّ َیْر  ُیْرَضْیَن َیْرَضْیَن  ُرِضیَن  َرِضیَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

ِاْرَضَینَّ َتْرَضَینَّ ِاْرَض  ُتْرَضیَتْرَضیُرِضیَت َرِضیَت  أنَت 

ِاْرَضَیانِّ َتْرَضَیانِّ ِاْرَضَیاُتْرَضَیاِن َتْرَضَیاِن ُرِضیُتَماَرِضیُتَما أنتما

َضْونَّ ِاْر َتْرَضْونَّ ِاْرَضْواُتْرَضْوَن َتْرَضْوَن ُرِضیُتمَرِضیُتم أنتم
ث

وّن
ب م

اط
مخ

 

ِاْرَضِینَّ َتْرَضِینَّ ِاْرَضيُْتْرَضْیَن َتْرَضْیَن ُرِضیِت َرِضیِت  أنِت 

ِاْرَضَیانِّ َتْرَضَیانِّ ِاْرَضَیاُتْرَضَیاِن َتْرَضَیاِن ُرِضیُتَماَرِضیُتَما أنتما

ِاْرَضْیَنانِّ ْیَنانِّ َتْرَض ِاْرَضْیَن ُتْرَضْیَن َتْرَضْیَن ُرِضیُتنَّ َرِضیُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ْرَضیُرِضیُت َرِضیُت  أنا
َ
ْرَضیأ

ُ
ْرَضَینَّ   أ

َ
 أ

 َنْرَضَینَّ   ُنْرَضیَنْرَضی ُرِضیَنا َرِضیَنانحن
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ــــِـــــَــــ نروقلفیف م  

 

١٤ 
مضارع   أمر مضارع ماضی

 موّکد
 أمر
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیْعَیَینَّ   ُیْعَیا َیْعَیا ُعِیَی  َعِیَی  هو

  َیْعَیَیانِّ   ُیْعَیَیاِن  َیْعَیَیاِن  ُعِیَیا َعِیَیا هما

  َیْعَیُونَّ   ُیْعَیْوَن  َیْعَیْوَن  ُعُیوا َعُیوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتْعَیَینَّ   ُتْعَیا َتْعَیا ُعِیَیْت  َعِیَیْت  یه

  َتْعَیَیانِّ   ُتْعَیَیاِن  َتْعَیَیاِن  َیَتایِ ُعیِ  َعِیَیَتا هما

  َیْعَیْیَنانِّ   ُیْعَیْیَن  َیْعَیْیَن  ُعِییَن  َعِییَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
 ِاْعَیَینَّ  َتْعَیَینَّ  ِاْعَی  ُتْعَیا َتْعَیا ُعِییَت  َعِییَت  أنَت 

 ِاْعَیَیانِّ  َتْعَیَیانِّ  ِاْعَیَیا ُتْعَیَیاِن  َتْعَیَیاِن  ُعِییُتَما َعِییُتَما أنتما

 ِاْعَیُونَّ  َتْعَیُونَّ  ِاْعَیْوا ُتْعَیْوَن  َیْوَن َتعْ  ُعِییُتْم  َعِییُتْم  أنتم

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

 ِاْعَیِینَّ  َتْعَیِینَّ  ِاْعَیْی  ُتْعَیْیَن  َتْعَیْیَن  ُعِییِت  َعِییِت  أنِت 

 ِاْعَیَیانِّ  َتْعَیَیانِّ  ِاْعَیَیا ُتْعَیَیاِن  َتْعَیَیاِن  ُعِییُتَما َعِییُتَما أنتما

 ِاْعَیْیَنانِّ  َتْعَیْیَنانِّ  ِاْعَیْیَن  ُتْعَیْیَن  َتْعَیْیَن  یُتنَّ ُعیِ  َعِییُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ْعَیا ُعِییُت  َعِییُت  أنا
َ
ْعَیا أ

ُ
ْعَیَینَّ   أ

َ
  أ

  َنْعَیَینَّ   ُنْعَیا َنْعَیا ُعِییَنا َعِییَنا نحن
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 لفیف مفروق ــــِــــــَــــ

١٥ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیْوَطَینَّ   ُیوَطی َیْوَطی ِطيَ ُو  وطيَ  هو

 َیْوَطَیانِّ  ُیوَطَیاِن َیْوَطَیاِن  ُوِطَیا وطَیا هما

  َیْوَطْونَّ  ُیوَطْوَن َیْوَطْوَن  ُوُطواوطُیوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتْوَطَینَّ   ُتوَطی َتْوَطی ُوِطَیْت وطَیْت  هي

 ْوَطَیانِّ تَ  ُتوَطَیاِن َتْوَطَیاِن  ُوِطَیَتاوطَیَتا هما

 َیْوَطْیَنانِّ  ُیوَطْیَن َیْوَطْیَن  ُوِطیَن وطْیَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

َطَینَّ ای َتْوَطَینَّ  َط یا ُتوَطی َتْوَطی ُوِطیَت وطْیَت  أنَت 

َطَیانِّ یاَتْوَطَیانِّ َطَیایاُتوَطَیاِن َتْوَطَیاِن ُوِطیُتَماوطْیُتَما أنتما

َطْونَّ یا َتْوَطْونَّ َطْوایاُتوَطْوَن ْوَطْوَن تَ ُوِطیُتموطْیُتم أنتم
ث

وّن
ب م

اط
مخ

 

َطِینَّ یا َتْوَطِینَّ َطِیيیاُتوَطْیَن َتْوَطْیَن  ُوِطیِت وطْیِت  أنِت 

َطَیانِّ یاَتْوَطَیانِّ َطَیایاُتوَطَیاِن َتْوَطَیاِن ُوِطیُتَماوطْیُتَما أنتما

َطْیَنانِّ یاَتْوَطْیَنانِّ َطْیَن یاُتوَطْیَن َن َتْوَطیْ ُوِطیُتنَّ وطْیُتنَّ  أنتنَّ 

ّلم
متک

 

ْوَطی ُوِطیُت وطْیُت  أنا
َ
وَطی أ

ُ
ْوَطَینَّ   أ

َ
  أ

  َنْوَطَینَّ   ُنوَطی َنْوَطی ُوِطیَناوطْیَنا نحن
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 لفیف مفروق ــــِــــــِــــ

١٦ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

  َیِلَینَّ   ُیوَلی َیِلي ُوِليَ  َوِليَ  هو

  َیِلَیانِّ  ُیوَلَیاِن  َیِلَیاِن  ُوِلَیا َوِلَیا هما

  َیِلُینَّ  ُیوَلْوَن  َیُلوَن  ُوُلوا َوُلوا هم

ث
وّن
ب م

غائ
 

  َتِلَینَّ   ُتوَلی َتِلي ُوِلَیْت  َوِلَیْت  هي

  َتِلَیانِّ  وَلَیاِن تُ  َتِلَیاِن  ُوِلَیَتا َوِلَیَتا هما

  َیِلیَنانِّ  ُیوَلْیَن  َیِلیَن  ُوِلیَن  َوِلیَن  هنَّ 

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 
 ِلَینَّ  َتِلَینَّ  ِل  ُتوَلی َتِلي ُوِلیَت  َوِلیَت  أنَت 

 ِلَیانِّ  َتِلَیانِّ  ِلَیاُتوَلَیاِن  َتِلَیاِن  ُوِلیُتَماَوِلیُتَما أنتما

 ُلنَّ  َتِلُینَّ  ُلواوَلْوَن تُ  َتُلوَن  ُوِلیُتم َوِلیُتم أنتم

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

 ِلنَّ  َتِلینَّ  ِليُتوَلْیَن  َتِلیَن  ُوِلیِت  َوِلیِت  أنِت 

 ِلَیانِّ  َتِلَیانِّ  ِلَیاُتوَلَیاِن  َتِلَیاِن  ُوِلیُتَماَوِلیُتَما أنتما

 ِلیَنانِّ  َتِلیَنانِّ  ِلیَن ُتوَلْیَن  َتِلیَن  ُوِلیُتنَّ َوِلیُتنَّ  أنتنَّ 

م
ّلم
تک

 

ِلي ُوِلیُت  َوِلیُت  أنا
َ
وَلی أ

ُ
ِلَینَّ   أ

َ
  أ

  َنِلَینَّ   ُنوَلی َنِلي ُوِلیَنا َوِلیَنا نحن
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ــــَـــــَــــهموز الفاء و ناقص م  

١٧ 
مضارع   أمر مضارع ماضی

 موّکد
 أمر
 مجهول معلوم مجهول معلوم موّکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

َبی هو
َ
ِبَی  أ

ُ
َبی أ

ْ
َبَینَّ   ُیْؤَبی َیأ

ْ
  َیأ

َبَیا هما
َ
ِبَیا أ

ُ
َبَیاِن  أ

ْ
َبَیانِّ   ُیْؤَبیاِن  َیأ

ْ
  َیأ

َبْوا هم
َ
ُبوا أ

ُ
َبْوَن  أ

ْ
َبُونَّ   ُیْؤَبْوَن  َیأ

ْ
  َیأ

ث
وّن
ب م

غائ
 

َبْت  یه
َ
ِبَیْت  أ

ُ
َبی أ

ْ
َبَینَّ   ُتْؤَبی َتأ

ْ
  َتأ

َبَتا هما
َ
ِبَیَتا أ

ُ
َبَیاِن  أ

ْ
َبَیانِّ   ُتْؤَبیاِن  َتأ

ْ
  َتأ

َبْیَن  هنَّ 
َ
ِبْیَن  أ

ُ
َبْیَن  أ

ْ
َبْیَنانِّ   ُیْؤَبْیَن  َیأ

ْ
  َیأ

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

َبْیَت  أنَت 
َ
ِبْیَت  أ

ُ
َبی أ

ْ
َبَینَّ  َب یا ُتْؤَبی َتأ

ْ
 َبَینَّ یا َتأ

َبْیُتَما أنتما
َ
ِبْیُتَما أ

ُ
َبیَ  أ

ْ
َبَیانِّ  َبَیایا ُتْؤَبیاِن  اِن َتأ

ْ
 َبَیانِّ یا َتأ

َبْیُتْم  أنتم
َ
ِبْیُتْم  أ

ُ
َبْوَن  أ

ْ
َبُونَّ  َبْوایا ُتْؤَبْوَن  َتأ

ْ
 َبُونَّ یا َتأ

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

َبْیِت  أنِت 
َ
ِبْیِت  أ

ُ
َبْیَن  أ

ْ
َبِینَّ  َبْی یا ُتْؤَبْیَن  َتأ

ْ
 َبِینَّ یا َتأ

َبْیُتَما أنتما
َ
ِبْیُتَما أ

ُ
َبیَ  أ

ْ
َبَیانِّ  َبَیایا ُتْؤَبیاِن  اِن َتأ

ْ
 َبَیانِّ یا َتأ

َبْیُتنَّ  أنتنَّ 
َ
ِبْیُتنَّ  أ

ُ
َبْیَن  أ

ْ
َبْیَنانِّ  َبْیَن یا ُتْؤَبْیَن  َتأ

ْ
 َبْیَنانِّ یا َتأ

ّلم
متک

 

َبْیُت  أنا
َ
ِبْیُت  أ

ُ
َبی/آَبی أ

ْ
أ
َ
وَبی أ

ُ
َبی/أ

ْ
أ
ُ
  آَبَینَّ   أ

َبْیَنا نحن
َ
ِبْیَنا أ

ُ
َبی أ

ْ
َبَینَّ   ُنْؤَبی/ُنوَبی َنأ

ْ
  َنأ
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 مهموز العین و ناقص ــــَــــــَــــ

١٨ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

ی هو
َ
  َیَرَینَّ   ُیَری َیَری ُرِئيَ  َرأ

َیا هما
َ
  َیَرَیانِّ   ُیَرَیاِن  َیَرَیاِن  ُرِئَیا َرأ

ْوا هم
َ
  نَّ َیَرُو   ُیَرْوَن  َیَرْوَن  ُرُئوا َرأ

ث
وّن
ب م

غائ
 

ْت  هي
َ
  َتَرَینَّ   ُتَری َتَری ُرِئَیْت  َرأ

َتا هما
َ
  َتَرَیانِّ   ُیَرْیَن  َتَرَیاِن  ُرِئیَن  َرأ

ْیَن  هنَّ 
َ
  َیَرْیَنانِّ   ُتَری َیَرْیَن  ُرِئیَت  َرأ

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

ْیَت  أنَت 
َ
 َرَینَّ  َتَرَینَّ  َر  ُتَرَیاِن  َتَری ُرِئیُتَما َرأ

ْیُتَما أنتما
َ
 َرَیانِّ  َتَرَیانِّ  َرَیا ُتَرْوَن  َتَرَیاِن  ُرِئیُتم َرأ

ْیُتم أنتم
َ
 نَّ َرُو  نَّ َتَرُو  َرْوا ُتَرَیاِن  َتَرْوَن  ُرِئَیَتا َرأ

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

ْیِت  أنِت 
َ
 َرِینَّ  َتَرِینَّ َرِیي ُتَرْیَن  َتَرْیَن  ُرِئیِت  َرأ

ْیُتَما أنتما
َ
 َرَیانِّ  َتَرَیانِّ  َرَیا ُتَرَیاِن  َرَیاِن تَ  ُرِئیُتَما َرأ

ْیُتنَّ  أنتنَّ 
َ
 َرْیَنانِّ  َتَرْیَنانِّ َرْیَن  ُتَرْیَن  َتَرْیَن  ُرِئیُتنَّ  َرأ

ّلم
متک

 

ْیُت  أنا
َ
َری ُرِئیُت  َرأ

َ
َری أ

ُ
َرَینَّ   أ

َ
  أ

ْیَنا نحن
َ
  َنَرَینَّ   ُنَری َنَری ُرِئیَنا َرأ
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 مهموز الفاء و لفیف ــــَــــــَــــ

١٩ 
مضارع  أمر مضارع ماضی

 موکد
أمر 
 مجهول معلوم مجهول معلوم موکد

کر
مذ

ب 
غائ

 

وَي  هو
َ
ِوَي  أ

ُ
َوی أ

ْ
َوَینَّ   ُیْؤَوی َیأ

ْ
  َیأ

وَیا هما
َ
ِوَیا أ

ُ
َوَیاِن  أ

ْ
َوَیانِّ  ُیْؤَوَیاِن َیأ

ْ
  َیأ

ُووا أَووا هم
ُ
َوْوَن  أ

ْ
َوُو  ُیْؤَوْوَن  َیأ

ْ
  نَّ َیأ

ب 
غائ

ث
وّن
م

 

ِوَیْت  أَوت هي
ُ
َوی أ

ْ
َوَینَّ   ُتْؤَوی َتأ

ْ
  َتأ

ِوَیَتا أَوتا هما
ُ
َوَیاِن  أ

ْ
َوَیانِّ  ُتْؤَوَیاِن َتأ

ْ
  َتأ

وْیَن  هنَّ 
َ
ِویَن  أ

ُ
َوْیَن  أ

ْ
َوْیَنانِّ   ُیْؤَوْیَن  َیأ

ْ
  َیأ

کر
مذ

ب 
اط
مخ

 

وْیَت  أنَت 
َ
ِویَت  أ

ُ
َوی أ

ْ
َوَینَّ  وَ یاِ  ُتْؤَوی َتأ

ْ
 َوَینَّ یاِ  َتأ

وْیُتَما أنتما
َ
ِویُتَماأ

ُ
َوَیاِن  أ

ْ
َوَیانِّ َوَیایاِ ُتْؤَوَیاِن َتأ

ْ
َوَیانِّ یاِ  َتأ

وْیُتم أنتم
َ
ِویُتم أ

ُ
َوْوَن  أ

ْ
َوُو َوْوایاِ ُتْؤَوْوَن  َتأ

ْ
 نَّ ِایَوُو  نَّ َتأ

ث
وّن
ب م

اط
مخ

 

وْیِت  أنِت 
َ
ِویِت  أ

ُ
َوْیَن  أ

ْ
َوِینَّ َوِیيیاِ  ُتْؤَوْیَن  َتأ

ْ
 َوِینَّ یاِ  َتأ

وْیُتَما نتماأ
َ
ِویُتَماأ

ُ
َوَیاِن  أ

ْ
َوَیانِّ َوَیایاِ ُتْؤَوَیاِن َتأ

ْ
َوَیانِّ یاِ  َتأ

وْیُتنَّ  أنتنَّ 
َ
ِویُتنَّ  أ

ُ
َوْیَن  أ

ْ
َوْیَنانِّ َوْیَن یاِ  ُتْؤَوْیَن  َتأ

ْ
َوْیَنانِّ یاِ  َتأ

ّلم
متک

 

وْیُت  أنا
َ
ِویُت  أ

ُ
وَوی آَوی أ

ُ
  آَوَینَّ   أ

وْیَنا نحن
َ
ِویَنا أ

ُ
  أ

ْ
َوَینَّ   ُنْؤَوی َویَنأ

ْ
  َنأ

 

 

 

 

 




