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عربی یازدهم2قواعد درس 
رشته ی انسانی

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



: کلمات جامد به دو بخش تقسیم می شوند
جامد مصدری و جامد غیر مصدری

نَصر، ذهاب، : همه ی مصدر ها را جامد مصدری گویند* 
... انقالب، 

کلماتی که جامد هستند ولی مصدر محسوب نمی شوند * 
... أرض، قلم، سحاب، : را جامد غیر مصدری گویند



3باکهشوندمیتقسیمدسته8بهمشتقکلمات
:شویممیآشنادرسایندرهاآنازمورد

مبالغهاسمومفعولاسموفاعلاسم



اسم فاعل

بر وزن فاعل ساخته می شود: ثالثی مجرد
                                                                                                           کاتب ـ حامد ـ جالس

شود از اولین صیغه ی فعل مضارع ساخته می: ثالثی مزید
می گذاریم ـ به عین الفعل« مُـ»ـ به جای حرف مضارعه 

مُعلِّم : کسره می دهیم 

دروس به دلیل اینکه مطالب مربوط به ثالثی مزید را در* 
عربی دهم خوانده اید، مروری از آن را در اسالید بعد4و3

.تکرار می کنیم تا برایتان یادآوری شود



وزن اسم فاعل در بابمصدرمضارعماضی

مُحرِم: مُفعِل اِفعالیُفعِلُاَفعَلَ

مُعَیِّن: مُفَعِّلتَفعیلیُفَعّلُفَعَّلَ

مُدافِع: مُفاعِل مفاعلةیُفاعِلُفاعَلَ

مُتَظاهِر: مُتَفاعِل تفاعُلیَتَفاعَلُتفاعَلَ

مُتَفَکِّر: مُتَفَعِّل تَفَعُّلیَتَفَعَّلُتَفَعَّلَ

مُختَرِع: مُفتَعِل افتعالیَفتَعِلُإفتَعَلَ

مُنقَلِب: مُنفَعِل انفعالیَنْفَعِلُاِنفَعَلَ
مُستَکبِر: مُستَفعِل استفعالیَستَفعِلُاِستَفعَلَ



اسم مفعول

بر وزن مفعول ساخته می شود : ثالثی مجرد
 مکتوب ـ محمود

از اولین صیغه ی فعل مضارع ساخته می: ثالثی مزید
می گذاریم ـ به عین « مُـ»شودـ به جای حرف مضارعه 

مُستَخْرَج : الفعل ، فتحه می دهیم 



معنی در بیشتر مواقعمصدرمضارعماضی

متعدیاِفعالیُفعِلُاَفعَلَ

متعدیتَفعیلیُفَعّلُفَعَّلَ

متعدی مفاعلةیُفاعِلُفاعَلَ

الزم تفاعُلیَتَفاعَلُتفاعَلَ

الزم تَفَعُّلیَتَفَعَّلُتَفَعَّلَ

الزمافتعالیَفتَعِلُإفتَعَلَ

الزمانفعالیَنْفَعِلُاِنفَعَلَ
متعدیاستفعالیَستَفعِلُاِستَفعَلَ



نکته

:  ـ برای ساختن اسم فاعل از ثالثی مجرد1
:دمی شو« آ»، تبدیل به ( مهموز الفاء)بود « همزه»اگر فاء الفعل ( الف 
(أخر)ـ آخر ( اکل)ـ آکل ( أمر)آمر
: ودمی ش« همزه»تبدیل به ( اجوف)بود «  ی»یا « و»اگر عین الفعل ( ب 

(غیب)ـ غائب ( قوم)قائم 
:می شود« ی»، تبدیل به ( ناقص واوی)بود « و»اگر الم الفعل ( ج 

( رجو)ـ راجی ( دعو)داعی 
به (فعلی که دو حرفِ اصلی اش یکسان است ) اگر فعل مضاعف بود ( د

(  شبّ)ـ شابّ ( ضلّ)ضالّ : این شکل ساخته می شود
ـ اسم مفعول از فعل هایی ساخته می شود که متعدی باشند یعنی؛2
.نمی تواند اسم مفعول باشد« مجلوس»



نکته
:  ـ برای ساختن اسم مفعول از ثالثی مجرد3

ف ، حر(است« و ـ ا ـ ی»فعلی که عین الفعلش )در فعل های اجوف ( الف 
مفعــــــــــول: حذف می شود«  و»
مَبیع مَبیوع باعَ  / مقول مقوول قال 
، حرف( است« و ـ ا ـ ی»فعلی که الم الفعلش )در فعل های ناقص ( ب 

: با الم الفعل ، ادغام می شود« و»
هدی / مَقضیّ مَقضوی قضی / مَدعوّ مَدعوو دَعا 

مَهدیّ مَهدوی 
عَلَة شروع می شوند به شرط اینکه بر وزن مُفا« مُـ » ـ اسم هایی که با 4

...مُجاهِد ـ مُعلِّم ـ : نباشند، معموالً مشتق به حساب می آیند



اسم مبالغه

عقیل ـ علیم ـ قدیر ـ حفیظ ـ رحیم : فَعیل 
صبور ـ شکور ـ غفور ـ ظلوم : فَعول
أمِن -فَهِم : فَعِل

(شکاك)غفاار ـ ستاار ـ کذااب ـ ظناان : عاالفَ
علاامة ـ فهاامة ـ اماارة: فعاالة
قدّوس ـ سبّوح : فُعّول
قدّیس ـ صدّیق : فِعّیل

قیّوم : فَیعول
مسکین : مِفعیل



نکته

1ت ـ معموالً در زبان عربی، شغل ها و همچنین برخی از ابزار آال
اب می آنها را نیز اسم مبالغه به حس. بر وزن اسم مبالغه می باشند

: آورند
...  خیّاط ـ نجّار ـ خبّاز ـ سیّارة ـ فتّاحة ـ 

2 نشانه ی کثرت« ة »در اسم مبالغه، حرف « فعّالة»ـ در وزن
:  داست و این کلمه هم برای مذکر و هم برای مؤنث به کار می رو

هذه عالمة/ هذا عالمة 
3آن کلمه ـ  برای دانستن اینکه یک کلمه مشتق است یاخیر، اگر

:جمع بود باید به مفردش مراجعه شود
(  اسم فاعل)علَماء 



تست

شور سراسری خارج از ک: )عَیِّن اسم الفاعل من المجرّد الثالثی*
95 )

ـ النّاس فی مسیرحیاتهم یبحثون عن أصدقاء مُخلصین1
ثیراًـ هؤالء المُعلِّمون یُحاولون فی سبیل تعلیم التّالمیذ ک2
ـ سیصلُ الطّلّابُ إلی أهدافهم بِالجَهد و السعی3
ـ کانَت تلک الشّجرةُ الجمیلة مُشرفةً عَلَی دارنا4



تست

:رتیبعَلَی الت« یَتَعَلَّمُ ـ یَعتَمِدُ ـ یُخرِجُ » عَیِّن اسم الفاعل مِن *

ـ مُعَلِّم ـ مُعتَمِد ـ مُخرِج1
ـ عالِم ـ مُعتَمَد ـ مُخرِج2
ـ مُتَعَلِّم ـ مُعتَمِد ـ مُخرِج3
ـ مُتَعَلِّم ـ مُعتَمَد ـ خارِج4



تست

(95کانون فرهنگی آموزش : )عَیِّن ما کُلّه اسم الفاعل*

ـ اآلخَرین ـ الضّالّین ـ المُتَّقین1
ـ الکُفّار ـ الطَّلَبَة ـ اآلخِر2
ـ الشُّهداء ـ العالِم ـ الکاتِب3
ـ المُتَعَلِّمین ـ المُستَضعَفون ـ األشراف4



تست

:فیه اسم المفعوللیسعَیِّن ما *

ـ فی بالدنا رجلٌ مُخلَصٌ 1
ـ المؤمِنُ یُدافِعُ عَن المَظلومینَ و یُحارِبُ الظّالِمین2
ـ إنَّ سِرَّکَ مَحفوظٌ عندی و أنا حارسٌ عَلَیه3
ـ مَن کانَ شَکوراً عند الشّدّةِ فهو مُؤمِن4ٌ



تست

:أکثرعَیِّن العبارة الّتی فیها اسم الفاعل و اسم المفعول *
مّوها ـ قَد أنشَدَ الشُّعراء اإلیرانیّونَ أبیاتاً ممزوجةً بِاللُّغَتَینِ س1َ

المُلَمَّع
ـ لِجالل الدّین الرّومی المعروف أشعارٌ کثیرةٌ حول األحکام 2

اإلسالمیّة
ـ یَرَی حافظٌ الدَّهرَ مِن هجر محبوبه کالقیامة3
ـ هذا المعلّمُ عندما رأیتُه کانَ منتظِراً فی الغرفة 4



تست

:منه اسم المفعولیُصنَعُعَیِّن عبارةً فیها فعل ال*

عدَ یَومٍـ یَکتَشِفُ العِلمُ فی القَرنِ الجَدیدِ أشیاءَ غریبةً یَوماً ب1
ـ المُجتهدونَ یُحَقِّقونَ أهدافَهُم فی الحَیاةِ بِالمُحاولة2ِ
سَرَت ـ عندما کانَ إدیسونُ مشغوالً بِاإلختیارِ فی مُختَبَرِهِ إنک3َ

زُجاجاتُ المَوادِّ الکیمیاویّةِ
ـ مَن کَتَمَ عِلماً فَکَأنَّهُ جاهِلٌ فَعَلَیکُم بِنَشرِ ما تَتَعَلَّمونَه4ُ



تست

:«إفعال»فیها اسم المفعول مِن باب ماجاءَفی أیِّ عبارةٍ *

ـ أطلب منکم األمر بالمعروف و النّهی عن المُنکَر1
ـ و ما نُرسِلُ المُرسَلینَ إلّا مُبَشِّرینَ و مُنذرین2
ـ القُرآنُ مُنزَل مِن اهلل تعالی لهدایة جمیع النّاس3
ـ هذا الرّجل العالم مُکَرَّم عند الفقراء4



تست

:فیه اسم المبالغةلیسعَیِّن ما *

ـ یُحِبُّ النّاسُ حُکّاماً یَحکمونَهُم بِالعَدلِ و اإلنصاف1ِ
ـ مِن صفاتِ اهللِ أنَّهُ هُوَ التّوّابُ الرَّحیم2ُ
ـ و ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید3ِ
ـ و إنَّ النّفسَ لَأمّارَةٌ بِالسّوء4ِ



تست

:معاًفیه اسم المفعول و اسم المبالغة لیسعَیِّن ما *

ـ هذه الجَوّاالتُ الذَّکیّةُ مَصنوعةٌ فی الصّین1
ـ حَیاةُ الکَذّابِ مَملوءَةٌ بِأشخاصٍ الیَعتَمِدونَ عَلَیه2
ـ رَسّامُ هذه الصُّوَرِ مُقَلَّدٌ مِن جانبِ کثیرٍ مِن طُلّابِ فَرعِ الفَن3ِّ
ـ إنَّه رجُلٌ شَکّاکٌ فَهو غیرُ مُصَدِّقٍ فی صِحَّةِ اآلخَرین4َ


