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عربی یازدهم1قواعد درس 
مشترک بین همه ی رشته ها

جامد و مشتق 



تقسیم بندی اسم از نظر ریشه

در زبان عربی، گاهی اسم ها از خودشان استقاللی ندارند 
به این گونه . بلکه از کلمه ی دیگری گرفته شده اند

کاتب، مکتوب، : گفته می شود« مشتق» اسم ها، اسمِ 
...مکتب، 

گاهی نیز اسم ها از خودشان استقالل دارند و از کلمه ی 
به این گونه اسم ها نیز، اسمِ    . دیگری گرفته نشده اند

...شمس، جَبَل، بحر، : گفته می شود« جامد» 



:شرط می باشند3کلمات مشتق دارای 

ـ دارای سه حرف اصلی هستند1
ـ در وزن های ویژه ای قرار می گیرند2
ـ ترجمه ی مخصوص به خود دارند3



پس باید توجه داشته باشیم که؛

اسم های مشتق، دارای چهارچوب خاصی می باشند که اگر 
.  کلمه ای در این مقیاس نگنجد، مشتق به حساب نمی آید

بنابراین نمی توان مثالً؛ برخی کلمات را که جمع مکسر می 
باشند و مفرد آن ها مطابق با قوانین مشتق نیست، مشتق به  

...بِحار، جِبال، شُموس، : مثل.                حساب آورد



از آنجا که در کتاب درسی شما با همه ی انواع واژه های 
مشتق آشنا نمی شویم، پس مسلّماً واژه های جامد را نیز 

ق چرا که باید بگوییم؛ هر چه مشت. نمی توانیم بشناسیم
.نیست جامد است



بافقطکهشوندمیتقسیمدسته8بهمشتقکلمات
:شویممیآشنادرسایندرهاآنازمورددو

مکاناسموتفضیلاسم



اسم مکان

ساخته می« مَفعَلَة»یا « مَفعِل»یا « مَفعَل»بر وزن 
مغرب ـ مسجد ـ مذبح ـ مطلع ـ مدرسة ـ : شود

مکتبة

اسم تفضیل

« فُعلی»و مؤنثِ آن بر وزن « اَفعَل»مذکر آن بر وزن 
:می باشد

اکبر ـ کبری ـ اصغر ـ صغری ـ احسن ـ حسنی



نکته
م اس»استفاده شود ، در معنا به صورت « مِن»ـ اگر پس از اسم تفضیل، کلمه ی 1

صفت »استفاده نشود،  باید به صورت« مِن»ترجمه می شود ولی اگر کلمه ی « تفضیل
کتاب بهترین= احسن کتاب / برترین انسان = افضل انسان : آنرا ترجمه کرد« عالی

ضیل می به کار روند، اسم تف« بدتر»اگر به معنی بهتر و « شر»و « خیر»ـ دو کلمه ی 2
ن در به کار روند، مصدر می باشند و همچنی« بدی»و « خوبی»باشند و اگر به معنای 

:به کار روند صفت مشبّهة می باشند« بد » و « خوب » صورتی که به معنی 
رَّ کانَ قارونُ ش( / راه هدایت می کند بهترینقرآن به ) القُرآنُ یهدی إلی خیرِ سبیلٍ 

ه اندازه هر کس ب) وَ مَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیراً یَرَهُ ( / آفریده بود بدترینقارون ) مخلوقٍ 
(/...انجام دهد، آن را می بیندخوبیی ذره ای 

:  شودمی« آ»ـ اگر فاء الفعل همزه باشد، در اسم تفضیل از ثالثی مجرد، تبدیل به 3
«اُخری»که مؤنث آن می شود « آخَر»



نکته
ای و بر« االفعل»باشد برای مذکر از « ال»ـ اگر اسم تفضیل دارای 4

2ر هر نداشته باشد د« ال »استفاده می شود ولی اگر « الفعلی»مؤنث از 
هلل ال ا/ کلمة اهلل هی العلیا : استفاده کرد« افعل»حالت می توان از وزن 

الوردةُ الحمراءُ أحسن الورود / إله إلّا هو لَهُ األسماء الحُسنی 

فضیل اسم ت... ـ کلماتی مثل؛ أعلی، أولی، أبقی، أخفی، أغلی، أقوی و 5
.هستند

م اس... ـ کلماتی مثل؛ أعَزّ، أحَقّ، أضَرّ، أخَصّ، أحَبّ، أضَلّ، أشَدّ، أقَلّ و 6
تشدید ( داشتن دو حرف تکراری) تفضیلند و به دلیل مضاعف بودنشان 

.گرفته اند



نکته

:اه گرفتـ فعل ماضی للغائب از باب إفعال را نباید با اسم تفضیل اشتب7
را انتخاب بلکه زندگی دنیوی) أبقیبَل تُؤثرونَ الحیاةَ الدّنیا واآلخرةُ خیرٌ و 

(است پاینده ترینکردند در حالیکه آخرت بهترین و 

یزی ارزش انسان به چ) أقلّاإلنسانُ مِنهُ أم أکثَرَقیمَةُ اإلنسانِ ما یُحسِنُهُ       
خواه از آن به اندازه ی کمی انجام دهد است که آن را خوب انجام می دهد، 

(  خواه زیاد

ت که بهترین برادران شما کسی اس)إلَیکُم عُیوبَکُم أهدَیخَیرُ إخوانِکُم مَن 
(هدیه کردعیب های شما را به شما 



نکته
و دیگر ـ آنچه که بر رنگ یا عیبی داللت  کند، صفت مشبهة است8

:  دباش« افعل»اسم تفضیل محسوب نمی شود هر چند که بر وزن 
ـ ( سیاه و سفید)احمر ـ اسود ـ ابیض ـ ابلق : برای مذکر 

(  ناشنوا)ـ اصمّ ( الل) ـ ابکم ( نابینا)اعمی
صَمّاءحمراء ـ سوداء ـ بیضاء ـ بَلقاء ـ عَمیاء ـ بَکماء ـ: برای مؤنث

دشان ـ در تعیین جامد یا مشتق بودنِ کلماتِ جمع، باید به مفر9
( / ...أرذَل ) أراذل ( / مدرسة ) مدارس :  رجوع کرد



نکته

ـ در ساختِ اسم مکان؛10
فِ باشد تبدیل به ال( « و ـ ا ـ ی » یعنی ) اگر الم الفعل، حرف علّه 

...مَجری ـ مَأوی ـ مَبنی ـ مَرمی ـ : مقصوره می شود
لف می باشد تبدیل به ا( « و ـ ا ـ ی » یعنی ) اگر عین الفعل حرف علّه 

دار مَقام ـ م(: ساخته می شود « مَفال » به زبانِ ساده تر؛ بر وزنِ ) شود 
...ـ مزار ـ مکان ـ مجال ـ 

و اسم تفضیل است« فُعلی » بر وزن « دُنیا » ـ کلمه ی 11



تست

:کَم اسم التفضیل جاء فی العبارة التالیة*
« قونَنی اُحِبُّ النّاسَ الّذینَ یَتَّ» : إتَّقی النّاسُ اهللَ فی الدُّنیا لِأنَّ اهللَ قالَ 

لِهذا یُحاوِلُ أکثَرُ المُسلِمینَ لِیَکونَ عَمَلُهُم أوسَطَ األعمالِ حَقّاً و إنَّ 
األکابِرَ فی التّاریخِ مِن أعلَی المُتَّقینَ و صاحِبَ أغلَی األعمال

الف ـ ستّة
ب ـ خمسة

ج ـ أربعة
د ـ ثالثة



تست

:فیه اسم التفضیلیسَعَیِّن ما لَ*
الف ـ أعلَی جَبَل فی إیران دماوند

ب ـ أخی أحَبَّ کُرةَ القَدَمِ فی زَمَنِ طُفولیّته
ج ـ أقَلّ النّاس درجة فی اآلخرةِ أهل المَعاصی

(ص)د ـ فاطمةُ الکُبری بنت رسول اهلل 



تست

:اسم التفضیل« شرّ»أو « خیر»عَیِّن ما فیه کلمة *
الف ـ اإلستهزاء بِاآلخَرین شرٌّ عظیمٌ

ب ـ الخیرُ فی مُساعدة اآلخرین بِال إنتظار جبرانها
ج ـ المؤمنونَ لِیَجتَنِبوا مِن الشَّرِّ لِأنَّهُ یُنَزِّلُ مَقامَهُم

د ـ نَحنُ نَعلَمُ أنَّ خیر األعمالِ هی أخفاها



تست

:مجروراً بحرف الجرّیسَعَیِّن اسم المکان لَ*
احالف ـ الشّارعُ کانَ مُزدحماً بِالسّیّاراتِ المتتابعة عند الصّب

أعوامب ـ کانَ أخی األکبر یَشتَغِلُ فی أحد المَصانع لِمُدّةِ تسعة
ج ـ تناوَلنا فطورنا فی مَطعم نظیف قُبَیل الظُّهر

د ـ کثیرٌ مِن الزّوّار یذهبون إلی مَوقف النَّقل الجماعی



تست

:فی اسم التفضیلالخطأمَیِّز *
الف ـ أنتنّ یا تلمیذاتی أحسنُ مَن رأیتُ حتّی اآلنَ

ب ـ نحنُ فُضلَی بَینَ تلمیذات هذه المدرسة
ج ـ اختی العزیزة زینب هی أکبر مِنّی سِنّاً
د ـ أنتم یا أصدقائی أفضَلونَ فی الدّراسة



تست

:فیه اسم التفضیلیسَعَیِّن ما لَ*
الف ـ أتقَی النّاسِ مَن الیخاف النّاسُ مِن لِسانِه

ب ـ کانَ مِن بین أصدقائی مَن هو أنجح التالمیذ 
ج ـ أعلَم أنَّ مَن جَمَعَ عِلمَ النّاسِ إلی عِلمِهِ فَهُوَ عَلیم

د ـ إنّ اللّونَ األبیض أحسن لونٍ لِألبسة الممرّضات



تست

(99سراسری انسانی : )عَیِّن ما فیه اسم التفضیل*
ناالف ـ لنبتعد عن األعمال الّتی تجعل األراذل یحکمون علی
ب ـ  اُحبّ صدیقی الّذی یُفَکِّر فی أعماله و أسالیبه دائماً

ج ـ کَتَب التلمیذ واجباته مُتأخّراً فما أرضی معلّمه عنه
د ـ أسخطَ الصبورُ الشیطانَ بِحِلمِه أمامَ المشاکل



تست

(99سراسری هنر : )فیه اسم التفضیلیسَعَیِّن ما لَ*
الف ـ هو فی حیاته أهدی مِنّی کثیراً

ب ـ  بِکالمِه اللّیِّن سمعنا أهدی الکلمات
ج ـ صدیقی أهدی إلیَّ کتاباً مِن مکتبتِهِ

د ـ أهدی عملٍ نعرفه، هو بِالعمل ال بِالکالمِ



تست

یاضی سراسری ر: )معاًعَیِّن ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان *
99)

الف ـ إنَّ بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل 
عالَم ب ـ  رأیتُ مکتبة فی مدینتنا کانت مِن أکابر مکاتب ال

ج ـ نُحبُّ أن نشتری ما نُریدُه بِثَمَنٍ أرخص و نوعیّة أعلی
مّة د ـ یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاصّة فی األماکن العا

أبیض



تست

:فیه اسم التفضیلیسَعَیِّن ما لَ*
الف ـ أکبر حیوان نراه حولنا هو الفیل

ب ـ  یجب أن نری اآلخَرین أحسن مِنّا
ج ـ أحسن إلی النّاس کما تُریدُ أن یُحسنوا إلیک

د ـ أکره األعمال لقطع التّواصل بین النّاس هو الغیبة


