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  درس اول

 الف( اسم تفضیل

 زشت ترین و... -داناتر -بزرگترین = به معنی تر،ترین -1

 :)مذکّر( وزن های اسم تفضیل -2

 م و...ر،اعظَح،اکبَر،أقبَأنکَ اَفعَل: -

 نَی و...غأعلَی،أغلَی،أحلَی،أ اَفلی: -

 و... ،أشدّ،أهمّ،أحرّأقلّ اَفلّ: -

 مونث اسم تفضیل: -3

 ظمی و...سنی،عُغری،حُبری،صُکُ علی:فُ -

 جمع اسم تفضیل: -4

 کابِر و... اَ ل،فاضِاَ راذِل،: اَاَفاعِلغالباً بر وزن 

 بزرگتر : مِن= اَکبَرُ مِن  اسم تفضیل+ -5

 بزرگترین = اَکبَرُ تالمیذِ:مضاف الیه  + اسم تفضیل

 : «خیر، شرّ»معانی  -6

 )صفت(العمل الشّر -الرجل الخیرُ خوب، بد: -

 )مصدر(مَن یَعمَلَ مِثقالُ ذرةٍ خیراً یَرَه  خوبی، بدی: -

 )اسم تفضیلی(خوبتر، خوبترین/برتر، برترین  -

 خوب ترین،بد تر خیر و شر+ مضاف الیه= مِن=خوبتر، بد تر/+ و شرّ  خیر *نکته: 

 اسم تفضیل نیستند. )الخیر، الشرّ( داشته باشند«الم»و«الف»اگر خیروشرّ*نکته: 

ید در غیر آمی  علیفُ و برای مونث بر وزن اَفعَل داشته باشند برای مذکر بر وزن«الم »و«الف»اگر اسم های تفضیل -7

 : ثالم            ن استفاده میکنیم.آحتی در مقایسه دو اسم مونث نیز از وزن اَفعل ،استفاده میشوداَفعَل اینصورت فقط به صورت 

 فاطمةُ اَکبَرُمِن مریمَ    -فاطمة الکُبری / اَخی االَصغر    

به معنای کلمه  این صورت باید که در 13 صیغهفعل مضارع  باب افعال یاماضی  فعله ب شبیه هستند تفضیلگاهی اسم های -8

 توجه شود.

 کارها دوست داشتنی ترین :عمالِاالَ اَحَبُّ /     مومنان کاملترین اَکمَلُ المومنین:-

 دوست دارم: کارهای خوب را الصالِحَة االعمالَ اُحِبُّ /      .کامل می کنمعبارت ها را  :اُکمِلُ العباراتِ-

 دوست داشت: کارهای خوب را الصالِحَة االعمالَ اَحَبَّ /      .کامل کردجای خالی را  اَکمَلَ الفراغ:-
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                                                                                                                                                              رنگ ها و عیب ها: -9

 أفعَل می آید؛ولی اسم تفضیل نیستند.معموالً بر وزن 

 أحمر،أبیض،أسود،أصفر،أزرق،أخضَر رنگ: -

  ،اَعمی،أبتر،أعرجاَبکم،اَصمَّ عیب: -

 اسم تفضیل       :     رین )دیگر، دیگران(  آخَ / جمع: (اُخری) مونث  -)مذکّر(آخَرَ -11

 اسم تفضیل          :لین(   ل ، اوّلین )اوّاوّ / جمع: (اُولی) مونث –)مذکّر(  اول

 اسم فاعل         :  آخِرین )پایان ، آینده(  / جمع:( آخِرَة ) مونث -)مذکّر( آخِر تذکر:* 

 ب( اسم مکان

 وزن های اسم مکان: -1

 مَعبَر،مَقتَل،مَکتَب و... مَفعَل: -

 مَدرَسة،مَکتَبة،مَزرَعة و... ة:مَفعَلَ -

 مَجلِس،مَنِزل،مَحفِل و... مَفعِل: -

 مَکان،مَزار،مَدار،مَجال،مَطار و... مفال: -

 و... ،مَمَرّرمَحَّل،مَقَّ مَفَلّ: -

 مَبنَی،مَرَمی و... ی:مَفعَ -

 جمع اسم مکان: -2

 مَکاتب،مَعابِر،مَجالِس،مَدارِس و... مَفاعِل:

وزن اسم بر چون ،  شوداما اسم مکان حساب نمی ،  غرفة و... برمکان داللت دادند ندق،فُ شارع، کلماتی مثل جامعه، -3

   نیستند. مکان

 ع و...جتمَر،مُختبَشفی،مُستَ*نکته:گاهی اسم مکان از فعل های ثالثی مزید نیز ساخته می شود.مثل:مُ
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  دومدرس 

 اسم در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شود:

 ،ید،باب،شمس و... ءریشه در فعل ندارد.ارض،سماجامد:  -1

 فعل دارد.مفتاح،مطلوب،کاتب،غفّار و...ریشه در مشتق:  -2

 . اسم آلت-مشبه صفت-و مکان اسم زمان-اسم مبالغه-اسم مفعول-اسم فاعل-اسم تفضیل*اسم های مشتق:

 الف(اسم فاعل:

 ،یا دارنده حالتی است.کننده کار وانجام دهنده عملی-1

 ترجمه می شود.بینا،شنوا،گوینده،شنونده و...« نده»و « ا»به صورت -2

 ر و...ع،ناصِب،سامِساخته می شود.کاتِ«لفاعِ»باشد بر وزنثالثی مجرد اگر فعل -3

 میگیرد. ِ - خرآوحرف ما قبل    مـُ [ حرف اول ِ -   مـُ باشد] ثالثی مزید اگر فعل -4

 مُستَخرِجَ   : مثال( یَستَخرجُ  

 ب(اسم مفعول:

 اسمی است که عملی روی آن انجام شده است.-1

 استفاده می شود.خوانده شده،درخواست شده و...«شدن»کلمهمشتقات  ازآن درترجمه -2

 ساخته می شود.مکتوب،منصور،مسموع و..«مفعول»باشد بروزنثالثی مجرد اگرفعل -3

 مُطَهَّر –ج رَخمثال( مُستَ    . میگیرد  َ - اآخر  قبل ما وحرف   مـُ اول  حرف[َ  –   ]مـُ باشدثالثی مزید اگر فعل -4

 عرابی است ولی اسم فاعل واسم مفعول وزن است.*تذکر:اسم فاعل واسم مفعول با فاعل ومفعول متفاوت است.فاعل محل اال

 اسم فاعل( و همهُ )هم فاعل والدَ لطالبُ رأی ا   /  )فاعل( صدیقَهُ لمیذُالتِمثال( رأی 

 :ج(اسم مبالغه

 داللت میکند.یا حالتی بر بسیاری عملی -1

 استفاده شود.«بسیار»از لفظ  آن معموالً در ترجمه-2

 دو وزن مهّم دارد:     -3

ارة و...                                                                                                   امة،کفّعلّ  = الةفعّار و..                           ب( اق،غفّرزّ  = الفعّالف( 

 می آیند اسم مبالغه هستند.« فَعّالة»و«فَعال»*تذکر:شغل ها و ابزارهایی که بروزن

   ارة،نظّارة و...)ابزار(الة، سیّد و...)شغل(    /     غسّار، خبّاز، حداّمثال( طیّ
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 اسلوب شرط)جمله شرطیه( - سومدرس 
 ارکان اسلوب شرط:

 )اگر،هرگاه( إِذا –)هرچه(  ما –)هرکسی،کسی که(  من –)اگر(  إنادات شرط:  -1

 مضارع)بالفاصله بعد از ادات شرط(-ماضیفعل شرط:  -2

 جمله اسمیه)بعد از فعل شرط(-مستقبل-امر یا نهی-مضارع-نتیجه شرط:ماضیجواب شرط:-3

 .التَقدررویَة جناحیَة  اولحتُ اِن : مثال إِن

 ال تقدر:جواب شرط( –تُحاول:فعل شرط  -)إن:ادات شرط   

 هُوَ حَسبُهفَعلی اهللِ  یَتَوَکَّل من : مثال من

 هُوَحَسبُه:جواب شرط( –یَتَوَکَّل:فعل شرط  –)من:ادات شرط  

 عَندَ اهلل. تَجِدوهُمِن خیرٍ تنفِقُوا  ما : مثال ما

 تَجِدوهُ:جواب شرط( –تَنفِقُوا:فعل شرط  -)ما:ادات شرط   

:فعل جاءَ  –)إذا:ادات شرط    بِحَمدِ رَبِک... حبِّفَسَنَصرُ اهلل و الفَتح و رأَیتَ الناس یَدخلونُ فی دین اهلل افواجاً  جاءَ إِذا : مثال إِذا

 فَسَبِّح:جواب شرط(  –شرط 

 بُ المَشاغِب. االط سوفَ یَتَنَّبَهُکَ اَمامَ الطالب اءَاِنش أتقر إِن : مثال

 سوفَ  یَتَنَبَّهُ:جواب شرط(   –تقرأ:فعل شرط  –)إن:ادات شرط   

 «نکات مهم اسلوب شرط»

 ترجمه می شود.  مضارع اخباریو جواب ان به صورت  مضارع التزامیفعل شرط به صورت  معموالً -1

 گاهی جواب شرط را می توانیم به صورت مستقبل نیز ترجمه کنیم. -2

 .ماضی یا مضارع التزامی و مضارع اخباری ترجمه کنیم ن رابه صورتآمی توانیم  اگر فعل یا جواب شرط ماضی باشند -3

 .کم می شودخطاهایش  فکر کندهرکس قبل از سخن گفتن    -الف 

 :    وهُ طخَ قَلَّقَبل الکَالمِ  کَّرَفَ من

 کم شد.     خطاهایش فکر کردهرکس قبل از سخن گفتن   -ب 

 ترجمه می شود. شبه شکل خود اگر جواب شرط جمله اسمیه یا مستقبل یا امر و نهی بود -4

 گفته می شود. فأءِ جزاء یا جواب شرطدیده می شود به آن «فـَ»گاهی در اول  جواب شرط حرف -5

 .ت طلب هستند یعنی در اول جمله قرار می گیرندرداصادات شرط  -6

 « :ان » انواع 

 گر:   ا  اِن: ادات شرط  

 ،یقیناً    به درستی که همانا، قطعا،:     )مشبّه بالفعل(   اِنّ: ادات تأکید 
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 که:    اَن: ادات ناصبه  

 که:     )مشبّه بالفعل(نّ: ادات ربط أَ 

 (حذف آخر ن ، –وم= ساکن زمجاگر فعل شرط یا جواب شرط مضارع باشند از نظر اعراب مجزوم اند.) -7

 (                ساکن کننده آخر فعلم= زجام نیست.)زغیر از إِذا که جا،م هستندزادات شرط جزء کلمات جاد -8

   « :   ما » اقسام  -9

 مِن دابَّةٍ  ماما منفی: ما + ذهب = نرفت /  

 ما استفهام: ما تلک بِیدکَ؟ 

 أَنَّما –ما کافّه: إِنِّما  

 ما موصول: یُسّبحُ لَهُ ما فی السَماواتِ و ما فی االَرض )انچه،چیزی که( 

 بعَدَ / ما اَجمَلَ / ما اَکبَرَ / ما اَقَلَّ / ما اَصغَرَاَ ما :ما تعجب: ما + اَفعَلَ  

 عَند اهللِ تَجدوُهُمَن خیرٍ  تَنفِقوا ما –ما شرطیه: ما + فعل شرط + جواب شرط)هرچه(  

 «:مَن » اقسام  -11

 هذه المُباراة؟ مَنینَ بَ –من استفهام: )چه کسی(  

 فی االرضِ مَنلی اهللِ اِ –من موصول: )کسی که،کسانی که(  

 عَرفَ نَفسَهُ فَقُد عَرفَ رَبّه مَن –من شرطیه: )هرکسی که(  
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 معرفه ، نکره - چهارمدرس 
 اسمی است که برای گوینده و شنونده شناخته شده باشد.*معرفه: 

 اسمی است که برای گوینده و شنونده شناخته شده نباشد.نکره: *

 شجرة و...المدرسة ، الاست.« ال » *مهم ترین نشانه اسم معرفه 

 * مهم ترین نشانه نکره تنوین)  ً  ٍ  ٌ ( است.مدرسهٌ ، کرةٍ ، شَجرةً و...

 *یکی از انواع اسم معرفه اسم خاص یا اسم عَلَم است.

 اسمی است که برای افراد یا مکان ها و اشیاء خاصی داللت کند.اسم عَلَم: 

 مثال( محمّد،فاطمه،ایران،اصفهان،کعبه،دماوند،رخش،ذوالفقار و...   

 *اگر اسم های علم تنوین گرفته باشند نکره به حساب نمی آیند.علیّاً،جعفرٍ،عبّاسٌ و...

 

 های نکره را به یکی از سه صورت روبه رو ترجمه می کنیم.  کتابٌ : کتابی ، یک کتاب ، یک کتابی اسم*

 

آن را می توانیم به « ال»تکرار شود « ال » ای در یک عبارت بیاید و در همان عبارت آن اسم نکره همراه با *اگر اسم نکره 

 ترجمه کنیم.« این» یا « آن » 

 فی الصف        ترجمه:)دانش اموزی را دیدم،ان دانش آموز در کالس نشسته بود(  التلمیذَ ،جَلَسَ تلمیذاًرایتُ 

 خبر نکره است ولی نیازی نیست ان را به صورت نکره ترجمه کنیم.  *در جمله های اسمیه گاهی

 العِلمُ کنزٌ   :    دانش گنج است       /        فریقُنا فائزٌ    :   تیم ما برنده است     

 *)برای مطالعه( اسم های زیر نیز معرفه حساب میشوند:

 اسم اشاره: هذا،تِلک و...-2 ضمایر: هُو،نحنُ و...-1 

 اسم موصول:الذینَ،التی و...-4 مضاف و مضاف الیه: کتابٌ علی ّ-3 

 «ترجمه فعل مضارع » 

 گاهی بر سرفعل های مضارع حروفی می آیند که هم از نظر ظاهر و هم از نظر معنا تغییر ایجاد می کنند.-1

 یذهبُ   :     می رود       /       لَن یذهبُ    :   نخواهد رفتم 

 حروفی که در فعل مضارع تغییر ایجاد می کنند حروف ناصبه هستند.این حروف عبارت اند از:بعضی از -2

 لَن:آینده منفی،هرگز                  حتی:تا،اینکه                               لـِ :تا،تا اینکه،برای اینکه 

               لِکَی:تا،تا اینکه       -اَن:که                              کَی 

 حروف لَن فعل مضارع را به آینده منفی تبدیل می کند:-3

 یطلبونَ:طلب می کنند                          تنالونَ:می رسید 
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 لَن یطلبوا:طلب نخواهند کرد                  لن تنالوا:نخواهید رسید   

 دیل می کنند:مابقی حروف ناصبه فعل مضارع را به مضارع التزامی فارسی تب-4

 حتّی یطلبوا:تا طلب کنند        /         أن یطلبوا:که طلب کنند 

 تغییرات ظاهری فعل مضارع با حروف ناصبه:-5

 َ تبدیل می شود.یذهبُ     =    لن یذهبَ -دارند به حرکت ُ -*در صیغه های که حرکت  

 شود.یکتُبانِ    =    حتّی یکتُبا  صیغه جمع مونث( ن آخر آنها حذف می2*در مابقی صیغه ها)غیر از 

 تد.یذهَبنَ    =   اَن یذهَبنَآخر آنها نمی اف« ن»دو صیغه جمع مونث)یذهَبنَ و تذهبنَ(هیچ وقت * 

 انواع ) الم (  : -6

 الم جارّه: لـِ + اسم مجرور: لِأنفُسِکُم     =     برای -1 

 الم ناصبه: لـِ + فعل مضارع منصوب: لِیذهَبَ     =     تا،برای اینکه -2 

 الم جازمه: لـِ + فعل مضارع مجزوم: لِیُنفِق     =    باید -3 

 فی خسرٍ  =      قطعالَمی آید: اِنّ االنسانَ « اِنّ»الم تأکید: بعد از -4 
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 جملۀ بعد از نکره یا جمله وصفیه - پنجمدرس 
 صفت اسم یا جمله ای است که اسم قبل از خود را توصیف می کند.  -1

 (جملة وصفیه 2(صفت مفرد                   1صفت دو نوع است :  -2

 که عبارتند از: مطابق استدر چهار چیز با موصوف خود  معموالًصفت مفرد  -3

 معرفه و نکره   -4اعراب     -3جنس    -2عدد     -1 

 فاضلٌ صالحٌ   رجلٌمثال:  التلمیذُ الناجحون  /   

 اگر جمله ای )معموالً فعل( بعد از یک اسم نکره بیاید و آن اسم نکره را  -4

 جملة وصفیه می گویند. داشته باشد آن را جملة بعد از نکره یا« که » توصیف کند و به همراه خود معنای 

  می خندید.« که » آمد :دانش آموزی  یضحکُ  طالبٌ( جاءَ 1مثال:  

 مِن قبلُ :    من امروز کتابی خریدم که قبالً، قدرایُتُه  کتاباً( اشتریتُ الیومَ 2 

 نکره   جمله وصفیه             آن را دیده بودم. 

 جملة وصفیه معموالً به یکی از الگو های زیر ترجمه می شود : -5

 الگول اول:  فعل ماضی + نکره + فعل مضارع = ماضی استمراری  

 من شجرةٍ اِلی شجرةٍ اُخری  یقفزُ    سنجاباً   رایتُ مثال :  

       .می پریدعنی جمله:     سنجابی را دیدم که از درختی به درخت دیگر م 

 ماضی استمراری                                                                         

 الگوی دوم:  فعل ماضی  +  نکره +  فعل ماضی = ماضی بعید یا ماضی ساده   

 مِن قبل قدرایُتُه   کتاباًالیومَ  اشتریتُمثال:  

 فعل ماضی        نکره     فعل ماضی      

 (.دیدم) دیده بودممعنی جمله:    من امروز کتابی خریدم که قبالً آن را  

 ماضی بعید / ماضی ساده                                                            

 الگوی سوم: فعل مضارع + نکره + فعل مضارع = مضارع اخباری یا  التزامی 

 فی فهمِ الدروسِ! یُساعدُنی کتابٍعن اُفتِّشُ مثل:  

 مضارع       نکره     مضارع     

 معنی: به دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم درس ها یاری می کند) یاری بکند( 
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 (2ترجمه فعل مضارع) - ششمدرس 
به جز در دو ) جزء حروف جازمه هستند و در انتهای فعل های مضارع تغییراتی ایجاد می کنند. « لَم ، لِ ، ال » حروف  -1

 یَذهَبنَ و تَذهَبنَ ( 12و  6صیغه 

آخرفعل حذف « ن» دارند ،« ن » این حروف آخر فعل را اگر    ـُ  داشت به ساکن تبدیل می کنند ودرصیغه هایی که   -2

 (12و  6) به جز در دو صیغه میشود. 

 مثل: یَسمَعُ = لَم یَسمَع / تذهبون = ال تذهبوا  

 تبدیل می کند. مثال : « ماضی نقلی منفی » یا « ماضی ساده منفی » ضارع را به فعل م« لَم » حرف  -3

 یَسمَعُ: می شنود = لَم یَسمَع: نشنید ، نشنیده است. 

 تذهبون : می روید = لَم تذهبوا: نرفتید ، نرفته اید. 

 نهی با صیغه های مخاطب به صورت امر منفی ترجمه می شود. « ال » حرف  -4

 تیأسُ : نا امید می شوی = ال تیأس : نا امید نشومثال :  

 تُرسِلون : می فرستید = ال تُرسِلوا : نفرستید 

 منفی در فارسی است. « مضارع التزامی»نهی با صیغه های غایب و متکلم بیاید، به معنای نباید  و معادل  « ال » حرف  -5

 نباید سفر کنند ) سفرنکنند( مثال : یُسافِرونَ : سفر می کنند   =  ال یُسافِروا : 

 نفی:« ال » نهی با « ال » فرق بین   -6

 ال+ مضارع تغییر یافته )مجزوم( = ال نهی : مثال: ال تیأسوا : ناامید نشوید 

 ال + مضارع بدون تغییر )مرفوع( = ال نفی : مثال: ال تیأسون : نا امید نمی شوید 

 در« مضارع التزامی » است و چنین فعلی به صورت « باید » بر سر فعل های مضارع می آید. به معنای « لِ امر» حرفِ  -7

 فارسی می باشد.

 مثال:  نَرجِعُ : بر می گردیم= لِنرجِع = باید برگردیم 

 یَعلَمون : می دانند = لِیَعلَموا : باید بدانند 

 های غایب و متکلم به کار می رود، هیچ گاه با صیغه های مخاطب به کار نمی رود.  فقط با صیغه« لِ امر» تذکر مهم : 

 « : لِ » انواع  -8

 می دهد. « تا » معموال وسط یا آخر عبارت می آید، معنای « : لِ ناصبه » الف:  

 کیفَ یُمکِنُ لَهُم أن ینجحوا فی امتحاناتهِم  لِیعلمواتکلّمتُ معَ اَصدقائی  

 چگونه برای آن هاممکن است در امتحاناتشان موفق شوند. تا بدانندم سخن گفتم با دوستان 

 می دهد.  "باید "معموال اول عبارت می آیدو با صیغه های غایب و متکلم به کار می رود، و معنای « : لِ جازمة » ب:  

 و بر آنهاست که از آن نترسند. باید آن را بدانندذلک وَ عَلیهم أن الیَخافوا مِنها :  لِیعلموامثال :  
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 است.« برایِ ، مالِ ، از آنِ ، داشتن » با اسم ها و ضمایر به کار می رود و به معنای  « لِ جاّرة » ج:  

 کیست؟ مالِتلک الشریحةُ ؟: این سیم کارت  لِمَنمثال :  

 سفر خریدم. برای: کیفی  لِلسّفِراِشتریتُ حقیبةً  

 .دارممدرکی در رایانه شهادةٌ فی الحاسوب:  لی 

 اینگونه نیست(«   لی» تبدیل می شود. مثال : لَهُ ، لَهُم ، لَکَ ، لَنا....) در « لَ » بر سر ضمیر ها به «  لِ » حرف  -9

معموال ساکن می شود. مثال: فَ+ لِ +یَعمَلُ = فَلیَعمَل: پس باید «  وَ ، فَ »  پس از حرف هایی مانند«  لِ »  حرف  -11

 ام دهد. انج
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 معانی افعال ناقصه - هفتمدرس 
 کلماتی هستند که بر سر مبتدا وخبر) جمله اسمیه ( می آیندودر معنا و اعراب فعل تغییر ایجاد می کنند. نواسخ :

 نفی جنس« ال» -3حروف مشبّهه بالفعل   -2افعال ناقصه   -1نواسخ عبارتند از: 

در سال دوازدهم خوانده می شود ، ودر این درس با افعال ناقصه آشنا خواهید حروف مشبّهه بالفعل و الی نفی جنس تذکر: 

 شد.

 افعال ناقصه در عربی همان افعال اسنادی یا ربطی زبان فارسی هستند. مثل: بود، شد، است ، نیست.نکته: 

 :      کانَ ، صارَ، أصبحَ، لیسَافعال ناقصه عبارتنداز

 معانی افعال ناقصه:

 چند معنا دارد:« کانَ »  -1

 بود ) اصلی ترین معنای کانَ است (.  -2

 مثل: کانَ الطالبُ ناجحاً: دانش آموز موفق بود. 

 است ) بیشتر در مورد خداوند وامور ثابت وپایدار (  -3

 مثل: کانَ اهللُ غفوراً رحیماً: خداوند آمرزنده مهربان است. 

 ستمراری: ) کانَ + فعل مضارع (کانَ به عنوان فعل کمکی سازنده معادل ماضی ا -4

 گوش میدادندمثل:کانَ الطلّابُ یستمعونَ الی کالمِ المعلّمِ:دانش آموزان به سخن معلّم  

 کانَ به عنوان فعل کمکی سازنده معادل ماضی بعید.) کان + قد + فعل ماضی ( -5

 دیده بود.مثل: کانَ والدی شاهدَنی / کانَ والدی قد شاهدَنی : پدرم مرا  

 «.داشت»کانَ + لِ یا عندَ معادل فارسیِ  -6

 مثل: کانَ لِی کتابٌ مفیدٌ : کتاب مفیدی داشتم. 

 کانَ عندی صدیقٌ وفیٌّ : دوست وفاداری داشتم. 

 کانَ به صورت مضارع وامر هم به کار می رود. یکونُ : می باشد / کُن : باش -7

 دم می باشد.مثل: یکونُ أحمدُ أقوی الناسِ : احمد قوی ترین مر 

 کُن صادقاً : راستگو باش. 

 معنای ) صارَ وأصبحَ ( : شد ، گردید.( 1 

 مثل: صارتِ المدرسةُ نظیفةً: مدرسه تمییز شد. 

 أصبحتِ االرضُ مخضرَّةً:زمین سرسبز شد. 

صارَ وأصبحَ به صورت مضارع )یصیرُ ویُصبحُ : می شود / می گردد( هم به کار می روند.مثل: تُصبحُ السَّماءُ صافیَّةً:  نکته:

 آسمان پاک می شود.
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 که فقط به شکل ماضی استفاده می شود. نیست:) لیسَ ( به معنای ( 2 

 رم نیست.مثل: لیسَ الکاذبُ محترماً عندَ الناسِ : دروغگو نزد مردم محت( 3 

 چند نکته مهمّ: 

ٌ  انِ  ونَ ( وخبر -ُ  -افعال ناقصه برسر جمله های اسمیه می آیند و برای خود اسم وخبر می گیرند، اسم آن ها مرفوع )   -1

 ً  ینِ  ینَ (است.-َ  -آن ها منصوب) 

 مثل: البستانُ جمیلٌ) مبتدا / خبر ( : لیسَ البستانُ جمیالً) فعل ناقصه/ اسم/خبر( 

 افعال ناقصه برعکسِ فعل های معمولی ، بحث فاعل ومفعول ، الزم ومتعدی ، معلوم ومجهول ندارند. -2

 صیغه هستند ومثل آن ها صرف می شوند. 14افعال ناقصه مثل فعل های معمولی دارای  -3

 


