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عربي دهم5قواعد درس 
مشترک بین تمام رشته ها

جمله ی فعلیه و جمله ی اسمیه





إلی المدرسةِ علیٌذَهَبَ  : اسم ظاهر

انوووووواع 
:  فاعل 

رسةِ ا إلی المدوالتالمیذُ ذَهَبوو: ضمیر بارز 

إلی المدرسةِ إذهب:ضمیر مستتر
أنتَ مستتر



در اینجا الزم می دانم راجع به انواع ضمیرها در 
:زبان عربی اشاره ای داشته باشم

ضمیرها کلماتی هستند که جانشین اسم شده، به دو 
.گروه منفصل و متصل تقسیم می شوند

رت ضمیر منفصل به ضمیری گفته می شود که به صو
جدا در جمله می آید و ضمیر متصل به صورت 

.چسبیده به کلمه ی دیگر



هو و هما و هم و هی و هماو هنّ و أنتَ و أنتما و أنوتم : مرفوع 

و أنتِ و أنتما و أنتنّ و أنا و نحنُ 
منفصل

ایّاه و ایّاهماو ایّاهم و ایّاها و ایّاهماو ایّاهن و  إیّاكَ و : منصوب

إیّاکماو إیّاکم و إیّاكِ و إیّاکماو إیّاکن و إیّای و إیّانا



: متصل به هر سه قسم کلمه
ه و هماو هم و ها و هما و هن و كَ و کماو کم و كِ و کما و کن و ی و نا

مضاف الیه و مجرورهذا کتابُهُ : اسم
مفعول به و منصوب                رَأیتُهُ : فعل:برای مثال

مجرور به حرف سَلَّمتُ عَلَیه : حرف 

(:مرفوع)متصل به فعل متصل

لتُماو فَعَلتمُ فَعَلَ و فَعَال و فَعَلوا و فَعَلت و فَعَلتاو فَعَلنَ و فَعَلتَ و فَعَ:   ماضی

و فَعَلتِ و فَعَلتُما و فَعَلتُنَ و فَعَلتُ و فَعَلنا  

فعَلُ و تَفعَالنِ یَفعَلُ و یَفعَالنِ و یَفعَلونَ و تَفعَلُ و تَفعَالنِ و یَفعَلنَ و تَ: مضارع

و تَفعَلونَ و تَفعَلینَ و تَفعَالنِ و تَفعَلنَ و افعَلُ و نَفعَلُ 





، مفعولٌ به
4به 

شكل در 
جمله 
ظاهر 
:می شود

و االرضَ بالحقّ السَماواتِخَلَقَ اهللُ : اسم ظاهر

الكوثرَ كَإنّا أعطَینا: ضمیر متصل به فعل 

نَعبُدُإیّاكَ: ضمیر منفصل منصوب

آنچه که در زبان فارسی آن را تحت عنوان متمم 
:  می شناسیم در زبان عربی معادل مفعول است

الكُفّاریا أیّها النّبیُّ جاهِد 



ه نكت

قسم کلمه هر گاه به فعلی 3و ضمیر متصل به هر 1
فعل، الزم بچسبد، نقش مفعولٌ به پیدا می کند حتی اگر آن

....کمجاء : باشد 
مك یك و مفعولٌ به نیاز به فعل ندارد بلكه می تواند به ک2

الثقلینإنّی تارك فیكم : اسم فاعل نیز بیاید 

ز آنجا که پس ا. و گاهی نیز مفعولٌ به یك جمله است3
می آید... فعل هایی مثل؛ قال و سأل و 



ه نكت

روع و جمله ی فعلیه اگر با فعلی از صیغه های غایب ش4
ه شود و فاعلش از نوع اسم ظاهر باشد، این فعل باید ب

.صورت مفرد بیاید

:  مفعول داشته باشند2و برخی از فعل ها می توانند 5
و رَزَقَ ( قرارداد) و جَعَلَ ( عطا کرد ) و أعطیَ ( داد)أتی 

و زاد ( بخشید )و وَهَبَ ( پوشاند)و ألبَسَ ( روزی داد)
. . . .و ( افزود )





اسم ابتدای جمله ی اسمیه را 
«مبتدا» 

ا را گویند و پیامی را که معنای مبتد
کامل می کند 

«خبر» 
می نامند 



انواع خبر

صادقونَ المؤمنونَ مفرد 
کالمُهُ صِدقٌالمؤمنُ جمله    اسمیه 
یصدقُ المؤمنُ فعلیه 

فی الصِدقِالنَجاحُ جارو مجرور 
شبه جمله          

عندیالقَلَمُ  ظرف



:  گاهی اوقات خبر بر مبتدا مقدم می شود

:  اگر مبتدا نكره باشد و خبر شبه جمله 
فیه شفاءٌ للنّاسِ / عندی قَلَمٌ 



نکته

1-د، در جمالت اسمیه هنگامی که خبر از نوع مفرد می باش
ی اگر هم اصل بر این است که مبتدا معرفه و خبر نكره باشد ول

بتدا و مبتدا و هم خبر، هر دو معرفه بودند، برای این که نقش م
آن ها یك خبر را با موصوف و صفت اشتباه نگیریم باید بین

« ماد ضمیرِ ع» یا « ضمیرِ فصل » ضمیر بیاوریم که به آن 
:برای مثال. گفته می شود

ُّالمعلِّمُهُوَالنّبیُّالمعلِّمُالنّبی
موصوف   صفت                                    مبتدا    ضمیر فصل     خبر



نکته

2-د، در جمالت اسمیه هنگامی که خبر از نوع مفرد می باش
ا اگر خبر کلمه ای مشتق بود باید از نظر جنس و عدد ب
طابق در مبتدای خود مطابقت داشته باشد ولی اگر جامد بود، ت

:مثال. این زمینه بین مبتدا و خبر، ضروری نیست

 ُحرامٌ الغیبة :
در اینجا چون خبر، جامد است نیازی به تطابق ندارد  .

 ُقادِرٌاهلل :
چون خبر مشتق است نمی توان آن را به شكل مؤنث آورد.



نکته

بیاید؛« ال » اگر بعد از اسم اشاره کلمه ای دارای -3
ه آن الف و آن کلمه، نقشی همانند صفت پیدا می کند و به همرا

د مراقب بای. نیستاسم اشاره، یك ترکیب می شود و دیگر جمله 
پس از اسم اشاره را با خبر اشتباه « ال»بود که اسم دارای 

.نگیریم
ب و ترجمه ی آن اسم اشاره به صورت مفرد خواهد بود

این دانش آموزان: هؤالء الطُّلّاب 
اینان دانش آموزانند: هؤالء طُلّابٌ 



نكته
در جمله های اسمیة در صورتی که خبر از نوع مفردو 4

واژه ، اگر آن خبر یك(یعنی؛ خبر یك اسم باشد)باشد 
:ودی نكره باشد معموالً به صورت معرفه ترجمه می ش

دانش گنج است: العِلمُ کَنزٌ 
تیم ما بَرَنده است : فَریقُنا فائزٌ 



نكته
/  ذیالّ)موصول اسم های زاپسهمیشهکهباشیمداشتهتوجهبایدو 5

(/  نچهبه معنی؛ چیزی که و آ) ما ( / به معنی؛ کسی که و آنكه) مَن / الّتی
نمی صله هیچگاه خبر واقع. گویند« صله»آنرا که جمله ای می آید ... ( 

:شود و هرگز نقشی نمی پذیرد

 ُجَیِّداًیُدَرِّسُ جاء فی مدرستناالّذیالمعلّم

 َتِ ، شاهَدوا مِئاذَهَبوا إلی أعماق المُحیطِ لَیالًالَّذینَالغَوّاصون

یئَةِالمُضالمَصابیحِ المُلَوَّنَةِ الَّتی یَنبَعِثُ ضَوؤُها مِن األسماكِ 

ُالتّجاربُوَعَظَتهمَنالعاقل



تست

«...........تلكَ» : عَیِّن الصحیحَ للفراغ حتّی تُصبِحَ جملةً کاملةً*
الف و العبونَ ناجحونَ
ب و اللّاعبونَ ناجحونَ

ج و درجاتٌ عالیةٌ
د و الدرجاتُ العالیةُ



تست

یغرّد فوق غصون ....... هذا »: خبراًأکمِل الفراغ بِما یَكونُ *
(  98سراسری هنر ) «  األشجار

طیورالف و 
الطّیرب و 
الطّیورج و 
طیرد و 



تست

با کمی 97سراسری هنر : )المبتدأفی محلّ « ما»عَیِّن کلمة *
(  تغییر

ما أفلَحَ مَن ظَلَمَ النّاسَ أبداًالف و 
وجدتُ ما اُحِبُّهُ کثیراً فی مصاحبتكب و 
ما فی ید اهلل أوثق مِمّا فی یدناج و 
أعرفُ صدیقی عند الشّدائد بما یُساعدنی فیهاد و 



تست

از سراسری خارج: )عَیِّن الخبر المفرد ال مضافاً و ال موصوفاً*
( 96کشور 
اولئك العقالء یبتعدون عن الباطلالف و 
هؤالء زمیالتنا فی المدرسةب و 
اولئك المجتهدون موفّقون جدّاًج و 
هؤالء اُمّهات فاضالتد و 



تست

92سراسری ریاضی : )«الجار و المجرور»الخبر مِن نوع عَیِّن *
(با کمی تغییر

فی تلك الحدیقة رائحة األزهار کثیرةالف و 
لِكُلِّ کاتب اسلوب خاصّ فی کتابة رَسائله ب و 
عَلَی کُلِّ الطَّلَبة اإلهتمام بالدّروس واجبج و 
وّفی الصّیفِ مالبسنا تُجَفَّفُ بسرعَة بسبب حرارة الجد و 



تست

( 96کانون فرهنگی آموزش:)عَیِّن الصحیح فی المحلّ اإلعرابیّ*

=  دالحس: الحسدُ یأکلُ الحسناتِ کما تأکلُ النّار الحطبالف و 
مبتدا= النّار/ مبتدا
خبر= إخالص/ فاعل= ثمرة: ثمرةُ العِلم إخالص العَمَلب و 
خبر= فصاحة/ مبتدا= جمالُ: جمالُ المرء فصاحة لِسانِهج و 
مفعول= أحداً/ مبتدا= ربُّ: الیَظلِمُ رَبُّكَ أحداًد و 



تست

( 99سراسری عمومی انسانی : )عَیِّن اسم الفاعل یكون خبراً*

بعد مدّةٍ قلیلةٍ أصبَحَت هذه األشجارُ المُثمرةُ جمیلةالف و 
ی اهللإنَّ المَشاکل التستطیعُ أن تهزمَ اإلنسانَ المتوکّلَ عَلَب و 
ع التّالمیذُ الّذینَ یعملون بواجباتهم قادرون عَلَی أداء جمیج و 

أعمالهم
کان جماعة مِن المسافرین یشاهدون المناظر الجمیلة مِن د و 

داخل القطار



تست

ری زبان سراس(: )بالنّظر إلی المعنی)مضافاً إلیه« ما»عَیِّن کلمة *
99 )

و أعظم ما فی الحیاة أن یبقی العقلُ شابّاً الف 
لِمَ تقولُ ما لیسَ لك به علمٌب و 
العِلم ما ینفعك و العقل مایوصلك إلیهج و 
اُنظر إلی السّماء لیالً حتّی تُشاهد ما رأیتُه أناد و 



تست

سراسری (: )اإلسم و الجملة) عَیِّن ما فیه الخبر مِن نوعیه *
(   99تجربی 
ساندَور الدّالفین فی تمییز تجمُّع األسماك أمرٌ مهمٌّ لإلنالف و 
ه و الدّالفین عدوّةٌ لسمك القرش فحینما تراه تتجمّع حولب و 
تقتله
مالهاهذه الحیوانات تُحَیِّرنا جدّاً فی اسلوب حیاتها و کثرة جج و 
الدّلفین حیوان ذکیّ و هو یُحِبُّ اإلنسان و مساعدته مهما د و 

أمكن



تست

:موصوفاًعَیِّن الخبرَ *
نشُرُه عَلَی للبَطّةِ غُدَّةٌ طبیعیّةٌ بِالقُربِ مِن ذَنَبِها تَحتَوی زَیتاً خاصّاً تَالف و 
جِسمِها

هِّراًلِسانُ القِطِّ سِالحٌ طِبّیٌّ دائمٌ لِأنّه مَملوءٌ بِغُددٍ تُفرِزُ سائالً مُطَب و 

ی ثَالثِ الزّرّافةُ التَنامُ فی الیَومِ الواحدِ إلّا أقَلَّ مِن ثَالثینَ دقیقةً و عَلَج و 

مراحلَ
اً عن مِنطقةِ للغُرابِ صوتٌ یُحَذِّرُ بِه بَقیَّةَ الحیواناتِ حَتّی تَبتَعِدَ سریعد و 

الخَطرِ



تست

: مضافاًعَیِّن المبتدأ *

قِمِن سَعادةِ ابنِ آدَمَ حُسنُ الخُلُقِ و مِن شَقاوةِ ابنِ آدَمَ سوءُ الخُلُالف و 

نا أ. أنتِ غَیَّرتِ مَصیری. أنتِ أفضلُ مُعلِّمةٍ شاهدتُها فی حیاتیب و 

اآلنَ طبیبةٌ

نیةً مِنهالی کُتُبٌ قَیِّمَةٌ فی مَجالِ العُلوم اإلنسانیّةِ و ماقَرَأتُها إلّا ثَماج و 

وهُ هؤالءِ النّاسُ فی مَسیرِهِم نَحوَ أهدافِهِم یَبحَثونَ عن فردٍ لِیَجعَلد و 

اُسوَةً لِأنفُسِهِم



تست

:  مفعوالً به« نا»عَیِّن ضمیر *
العُلومِ نا بِهِمَّةِ أصدِقائِنا الفاضِلینَ رَسائلَ عَدیدَةً فیکَتَبْالف و 

اإلجتماعیّةِ
لَی الحیلةَ لَنا إلّا أن نَحمِلَ نَحنُ تلكَ الحَقائِبَ الثَّقیلَةَ عَب و 
أکتافِنا
لنّباتاتِ نا هذه الحَیَواناتُ عَلَی الخَواصِّ الطِّبّیّةِ لِكَثیرٍ مِن ادَلَّتْج و 

البَرِّیَّةِ و غَیرِها
لی المَزرعةِ نا إلی قَریَتِنا إستَرَحْنا قلیالً  ثُمَّ ذَهَبْنا إبَعدَ أن وَصَلْد و 

لِجَمْعِ المَحاصیلِ


