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  »ي اسميه و فعليه جمله«مبحث ) دانشگاهي پيش(گزيده نكات عربي اختصاصي 

  :ي اسميهجمله

  )اصل بر اين است كه معرفه باشد( مبتدا                       

    ي اسميه جمله    

  )اصل به اين است كه نكره باشد( خبر           

 است؟ اجباريخبر، ) آغاز جمله آمدن( تقديم هاييچه زمان

  .باشد مبتدا نكرهو ) ظرف يا جارومجرور( خبر شبه جمله •
 )اين الكتاب؟: مثال. (باشد خبر اسم استفهام •

 تأكيدي دهندهنشان  بينيم كه خبر اول جمله آمده است، مواردي كه مبتدا معرفه است ولي باز هم مي: نكته
 !)كه البته اجباري هم نيست(در آن جمله است 

  

 .)است مفرد و مشتقكند و مطابقت مي) در نوع و تعداد(زماني با مبتدا ( مفرد          

  )فعليه/ اسميه ( جمله               انواع خبر

  جمله شبه             

  )شبه جمله -فعليه   -مفرد ( خبر+ اسم + بالفعل حروف مشبهه 

  كانَّ –لكنَّ  -لعل  -ليست -أنَّ –أنَّ 

  )گيردغيرمنصرف كه تنوين نمي –نكره ( خبر+ اسم + ي نفي جنس»ال«
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  :ضميرفصل

آورده    ) ي نواسخ اسم و خبر مفرد و معرفهيا (بين مبتدا و خبر معرفه است كه  ضمير مرفوعي منفصلي
  :يعنيگيرد؛ شود و نقش نميمي

  !محلي از اعراب ندارد 

ضمير فصل شود كه گاهي بين مبتدا و خبري كه هر دو هم معرفه نيستند، ضميرهايي آورده مي: نكته
 .ي تأكيد هستندشوند و تنها نشانهمحسوب نمي

  :ي فعليهجمله

 ....)   جاز و مجرور و + (به مفعول ) + يا نائب فاعل(فاعل )+ يا مجهول(فعل معلوم 

    

  انواع فاعل

  

  . بياوريم فعل را مفردباشد، بايد  فاعل آن اسم ظاهربيايد و  اول جملهدر  فعل غايباگر 

  ) ذهب الطالبون!! (داشته باشد) هم اسم ظاهر و هم ضمير فاعلي(تواند دو فاعل چون يك فعل نمي

  

  )منصوب( ←خبر ) + مرفوع( ←اسم : افعال ناقصه

  ظَلّ -)همواره(←مازال -)كهتا زماني(←مادام -أصبح - ليس -صار -كان

  )فعل مضارع و محالً منصوب( ←خبر ) + مرفوع( ←اسم + افعال مقاربه

  عسي -شرع - بدأ - أخذ - جعل -)يوشك(أوشك  -)يكاد(كاد 

 .ي افعال مقاربه مضارع ندارنددارند و بقيه شكل مضارعهستند كه  »كاد و اوشك«تنها افعال  •

  اسم ظاهر

  ضميربارز

 ضميرمستتر
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گاهي به عنوان افعال غيرمقاربه و گاهي به عنوان افعال مقاربه به كار » اخذ - شرع -بدأ –جعل « •

اي بود كه اسم و خبر فهميد، اگر ساختار گونه معنا و ساختار جملهكه اين را بايد از روي  روند،مي

صورت، فعل  فعل مضارع در جمله وجود داشته باشد، غالباً از نوع  افعال مقاربه هستند و در غير اين

 .روند شمار مي تام و غير از نواسخ به

   91سال كنكور سراسري  6ي  نيلوفر حيدرپور؛ رتبه
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