
 

الل
اع

فعل مثال
.ماضی تغییر نمیکند اما در مضارع حرف عله حذف میشود

یعِدُ←وعد

فعل اجوف

قال، قاال، قالوا، قالت، قالتا: قلب به الف داریم5تا1در صیغه های 

...قلنَ، قلتَ، قلتما،. ماضی، حرف عله حذف میشود12تا6در صیغه های 

یقلنَ، تقلنَ. مضارع، حرف عله حذف میشود12و 6در صیغه 

.در در حالت مجزوم حرفه عله شان حذف میشود14و13،7،4،1صیغه های

لم تَبِع-لم یَقُل 

.حرف عله خود را از دست میدهند12و7در حالت امر ، صیغه های 

قل ، قوال، قولوا، قولی، قوال ، قلن

فعل ناقص

.ماضی، قلب به الف میشوند1در صیغه 

.ماضی حرف عله حذف میشود5و 4،3در صیغه های 

.حرف عله حذف میشود10و 3، 9در حالت مضارع صیغه های 

.حذف میشود14و 13،7،4،1در حالت مجزوم حرف عله در صیغه های 

.حذف میشود10و9،7در حالت امر حرف عله در صیغه های 

اُدع، ادعوا، ادعوا، ادعی، ادعا، ادعون

نکات تکمیلی

12و 10و در ناقص یایی صیغه های 12و9، 6و3در ناقص واوی صیغه های 
.با هم یکی هستند

حرف 3در فعل های خشِیَ، رضِیَ، نسِیَ، و لقِیَ در حالت ماضی فقط در صیغه 
.عله حذف میشود

انجام التقاء ساکنین؛ هرجا بعد از حرف عله حرف ساکن آمده باشد اعالل غلط
ال تخفْ←ال تخاف/ لم یعدْ←لم یعودْ. شده

جام در کنار هم بیاید اعالل غلط ان«واو و یا»در معتل ناقص اگر حروف عله، 
تتلون←تتلوون/ یهدونَ ←یهدیون. شده



 

ق و مفعول فی
مفعول مطل

ه

مفعول مطلق تاکیدی  

(برای تاکید بر وقوع فعل)

مصدریست از جنس فعل، نکره، منصوب: ویژگی ها

افعال، تفعیل،مفاعله،)گانه 8اگر فعل مزید باشد مصادر 
عول مطرق  به عنوان مف( تفاعل،افتعال،انفعال،تفعل،استفعال

.استفاده میشود

کراً،  ذ)اگر فعل مجرد باشد، مفعول مطلق از مصادر سماعی 
.ساخته میشود...( قوالً، عیشاً، قیاماً و 

مفعول مطلق نوعی 

(برای بیان نوع وقوع فعل) 

ضاف  اگر مفعول مطلق تاکیدی به همراه یک م: ویژگی ها
.خواهد بود« نوعی»الیه یا صفت بیاید ، 

.دصفت مفعول مطلق هم می تواند مفرد و هم جمله باش

مفعول فیه

اسمی است منصوب که زمان و مکان اتفاق: ویژگی ها
.افتادن فعل را نشان میدهد

بل،  عند، لدن، فوق،تحت، جنب، بین، ق»اسمهایی از جمله؛ 
بعد، نحو ،حول ،حین ،االن، امام، خلف، وراء ، هنا، هناک،  

ه قبل  به شرطی ک« اینما، این، متی ، اثناء، متی ، اثناء، اذا 
.از آنها حرف جری نباشد

نکات تکمیلی

اً،  سبحانَ، صبراً ، عفواً، حتماً، حمداً، جد: کلماتی مانند 
دیگری  ایضاً، حقا ؛ اگر به تنهایی در جمله بیایند و نقش
.نداشته باشند مفعول مطلق خواهند بود

ه آن  کلمه بعد مفعول مطلق لزوما صفت و یا مضاف الی
نیست که که مفعول مطلق نوعی بسازد؛

.  برحمته(حال)آملین توکلوا علی اهلل توکالً : مثال

مله داشته  دقت کنید که مفعول فیه نباید نقش دیگری در ج
فی مدینتنا(مفعول به)یوماً قضیت . باشد

العبادة و االستغفار( فاعل)ایام حان 

ل از  قب« در»در ترجمه مفعول فیه اغلب می توان از کلمه 
.آن استفاده کرد

(  در)ه بودم صبح ایستاد( در: )کنت وقفت امام بیتک صباحاً
.مقابل خانه است



 

حال
تعریف

سمی  اسمی است منصوب، مشتق و نکره که حالت ا
.را بیان میکند که آن را ذوالحال می نامیم

نکات تکمیلی

.حال از نظر جنس و تعداد با ذوالحال مطابقت دارد

، مشتق  ویژگی ممتاز حال نسبت به دیگر منصوبات
.بودن و تطابق آن با ذوالحال است

ذوالحال نقش به شمار نمیرود

حال در  نزدیکترین اسم یا ضمیر مرتبط با حال ذوال
نظر گرفته میشود

ناقصه نباید حال را با دیگر نقش ها مانند خبر افعال
.و صفت منصوب اشتباه گرفت

(خبر کان)کنت فی افکاری غارقةً 

(صفت و منصوب)راینا معلمین مسلمین 

جعل، حسب،  »گاهی فعل های دو مفعولی مانند
یار  ممکن است مفعول دوم بگیرد که بس« ...اتخذ، 

شبیه حال است؛

علی اموری( مفعول دوم)جعلت صدیقتی امینةً 

./..فاعال/ عین صاحب الحال مفعوال-عین الحالتیپ سواالت



 

تمییز

رای  اسمی است منصوب، جامد، و نکره که ب: تعریف
.رفع ابهام به کار میرود

موارد نیاز به تمییز

جمالت دارای اسم تفضیل

(تمییز)خدمة الخلق افضلُ االعمال اجراً

و « خوبتر»به معنای « شر»و « خیر»جمالت دارای 
«بدتر»

ر  پ)، امتأل (پر کرد)مأل : فعل های ابهام آمیز مانند
یاد  ز)، ازداد (خوب شد)، حسُن( نیکو گشت)، طاب (شد

...و ( پیشرفت کرد)، تقدم(شد

(تمییز)امتأل قلبی شوقاً 

اعداد و ظروف  

(تمییز)رایت احد عشر کوکباً 

(  تمییز)لیست فی قلبی ذرةٌ غروراً 

تیپ های تستی
ن العبارة  عی/ عین ما لیس فیه التمییز/ عین التمییز

التی تحتاج الی التمییز



 

ستثناء
ا

تعریف

م از  در زبان عربی اگر بخواهیم اسم را از دیگر هم نوعانش جدا کنی
.اسلوب استثناء استفاده میکنیم

تثنی،  مس: در اسلوب استتثناء سه بخش مهم داریم که عبارت اند از
(  اال)مستثنی منه، ادات استثناء

نصوب به مستثنی منه نقش نمی باشد اما مستتثنی نقش بوده و م
.شمار میرود

نکات تکمیلی

خص،  احد، ش)بتوان کلماتی مثل « اال»اگر در ترجمه عبارت قبل از 
.مستثنی منه محذوف است←را اضافه کرد( شیء

گیرد مگر  از تجربه ها عبرت نمی( کسی: )ال یعتبر بالتجارب اال العاقل
.عاقل

رجمه  مستثنایی که مستثنی منه آن محذوف است به دو صورت ت
:میشود

حضور نیافت مگر علی←ما حضر اال علیٌ

فقط علی حضور یافت←ما حضر اال علیٌ

.جود استاگر جمله قبل اال مثبت باشد حتما مستثنی منه در جمله مو

نه محذوف  اگر بعد اال با مستثنای مرفوع مواجه شدیم حتما مستثنی م
.است

الصادقونال ینجح فی الحیاة اال 

تیپ های تستی
...مفعوال /فاعال /عین المستثنی منه منصوبا

...غیر محذوف / عین المستثنی منه محذوفا



 

منادا
منادای علم

اسم خاص+یا

مبنی بر ضم و محال منصوب: اعراب

یا علیُ، یا فاطمةُ، یا قدسُ

منادای مضاف

مضاف الیه  +اسم+یا

منصوب: اعراب

یا رسولَ اهلل، یا حبیبی، یا معلماتِ الصف

نکات تکمیلی

اللهم معادل یا اهلل است

مبنی بر ضم و محال منصوب: اعراب

اگر بخواهیم اسم ال دار را منادا قرار دهیم باید از ایُها و 
.تاسمرفوعایتُها بهره بگیریم در این صورت اسم ال دار 

ایتُها التلمیذة/ ایُّها التلمیذ 

ای  گاهی حرف ندا حذف میشود و در این صورت باید از معن
مخاطباین نوع جمالت اغلب . جمله کمک بگیریم

.هستند

ربی اقضِ حاجاتنا

جمله  گاهی منادا در ابتدای جمله نمی آید که باید از معنای
.تشخیص داد

من الخاسرینربی ال تجعلنی 

آن گاهی در عربی یای متکلم حذف شده و کسره قبل از
.باقی می ماند

یا الهِ، یا قومِ

تیپ های تستی
ا علی  مبنی/ عین المنادی منصوبا-عین ما فیه المنادی 

عین المنادی یختلف اعرابه عن الباقی-الضّم 


