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یازدهم عربي 3قواعد درس 
رشته ی انساني 

اسلوب شرط و ادوات آن 
(فعل مضارع مجـــــزوم ) 



(14و13و7و4و1)صیغه هاي فاقد ضمیر بارز ( 1

: افعال خمسه ( 2
ـ ( 11و8و5)ـ تَفعَالنِ ( 3)ـ یَفعَلونَ ( 2)یَفعَالنِ 

(10)ـ تَفعَلینَ ( 9)تَفعَلونَ 

( 12و 6)صیغه هاي مبنی ( 3

: دسته تقسيم مي شوند3صيغه های فعل مضارع به 



:  اشدمجزوم شدن فعل مضارع به یكی از سه حالت زیر می ب

اي فعلدر صیغه هاي فاقد ضمیر بارز، با ساكن شدن انته( 1

در افعال خمسه با حذف حرف نون اعراب( 2

در صیغه هاي مبنی، هیچ اتفاقی نمی افتد ( 3



نكتــــــــــــــــــــــه
.مجزوم شدن، مختص فعل و مجرور شدن ، مختص اسم است (1

حرف نون در افعال خمسه ، نونِ اعراب یا نونِ عِوَضِ رفع ( 2
.خوانده می شود

.مضارع ، ضمیر می باشد12و6حرف نون در صیغه هاي ( 3



: مضارع مجزوم
نرا هر گاه یكی از ادوات جزم بر سر فعل مضارع بیاید آ

دسته تقسیم می شوند؛2این ادوات به . مجزوم می كند

آن هایی كه یك فعل را مجزوم می كنند 
و آن هایی كه دو فعل را مجزوم می كنند 

عل گفته می شود و ف« ادوات شرط » كه به این گروه دوم 
و فعل دومی كه «فعل شرط»اولی كه مجزوم می شود 

.نامیده می شود« جواب شرط»مجزوم می شود 



تا می باشند كه در كتاب12ادوات شرط در زبان عربی 
تاي آنها اشاره شده است و آنها عبارتند 4شما فقط به 

:  از

(هرگاه)ـ إذا ( هر چه ) ـ ما ( هر كه)ـ مَن ( اگر )إن 



یم قبل از ادامه ي بحث درباره ي ادوات شرط الزم است بدان
:وجود دارد« ما»و « مَن»كه در زبان عربی انواع 

اسم استفهام:             سه كاربرد دارد « مَن»كلمه 
اسم موصول
اسم شرط 

اسم استفهام :پنج كاربرد دارد« ما»كلمه ي 
اسم موصول 

اسم شرط 
حرف نافیة 
حرف كافّه 



:«ما»و « مَن»چند مثال از انواع 
:موصول

اواتِ و عَلِّم مَن الیَعلَمُ ـ أعلَمُ ما تَقولُ ـ یُسَبِّحُ هللِ ما فی السَّم
ما فی األرضِ

مَن هو؟ ـ ما هذا؟: إستفهام

.ماذَهَبتُ: ي نفی« ما»

.إنّما المؤمنونَ إخوةٌ: ي كافّة« ما»



: چند مثال براي ادوات شرط

ا یاري اگر خدا را یاري كنید،  شما ر)إن تَنصُروا اهللَ یَنصُرْ كُم 
(  می كند

(  هر كه بخواهد، می یابد)مَن یَطلُبْ یَجِدْ 

(هر چه انجام بدهی، انجام می دهم)ما تَفعَلْ أَفعَل 

(هرگاه تالش كنی پیروز می شوي) إذا إجتهَدتَ نَجَحتَ 



نكته

حرف می باشد ولی« إن»ـ در بین ادوات شرط ، كلمه ي 1
بقیه اسم هستند

نرا ـ اگر ادوات مجزوم كننده بر سر فعل ماضی بیایند، آ2
:  محالً مجزوم می كنند
نَجَحْتَصَبَرتَإن 

جواب شرطفعل شرط 
محالً مجزوممحالً مجزوم 



ـ در ترجمه ي عبارت هاي شرطی ، فعل شرط به صورت 3
«مضارع اخباري»،  وجواب شرط به صورت «مضارع التزامی»

:  ترجمه می شود
:مَن حَفَرَ بِئراً لِأَخیــــــــــهِ وَقَعَ فیها 

.  می افتددر آن        حفر كندهر كه چاهی را براي برادرش 
(مضارع اخباري) جواب شرط (    مضارع التزامی)فعل شرط 



ماضی یا )با توجه به این كه فعل شرط، هر چه كه باشد 
به صورت مضارع التزامی و جواب شرط، هر چه كه ( مضارع

ی به صورت مضارع إخباري ترجمه م( ماضی یا مضارع)باشد 
ان شود، می توان یك جمله ي شرطی در زبان فارسی را در زب

:عربی به چند شكل نوشت
اگر درس بخوانی موفق می شوي

إن دَرَستَ تَنجَح= إن تَدرُس تَنجَح = إن دَرَستَ نَجَحتَ 
تَدرُس نَجَحتَإن

رسی حتی از آنجا كه مسأله ي مذكر یا مؤنث بودن در زبان فاو
.شكل مؤنث نیز نوشت4مطرح نیست می توان این جمله را به 



گاهی چرا كه.ـ در جمله هاي شرطی، فعل شرط مهم است4
ر جواب شرط یك جمله ي اسمیه و یا حتی گاهی یك فعل ام

ر بر س« فـ »معموالً در این صورت یك حرف كهیا نهی است
ه گفت« فاي جزاي شرط »كه به آن ) این جواب شرط می آید 

(می شود

وَ مَن یَتَوَكَّل عَلَی اهللِ فَـــهُوَ حَسبُهُ
مَن كُنتُ مواله فَــــهذا علیٌّ مواله

إن تَدخُل بَیتَك فَــــسَلِّم أهلك



تست

(99اختصاصی انسانی : )فیه الشرطلیسعَیِّن ما *

ـ من سهر فی سبیل اهلل فهو غیر باکٍ یوم القیامة1
ئزـ من یُسَجِّل هدفاً و الحَكَم یقبله نجعله فی فریقنا الفا2
نَفسهـ من إستطاع أن یحصل عَلَی مشتقّات النّفط إكتفی ب3ِ
واتـ من یزرع شجرة الجوز یعلمُ أنّها التُثمرُ إلّا بعد عشر سن4



تست

ر سراسري هن: )عَیِّن جواب الشرط یختلف نوعه عن الباقی*
99)

السّنةـ إن تتركوا أداء واجباتكم المدرسیّة ترسبوا فی نهایة1
ـ إن نندم عَلَی أعمالنا السّیِّئة نُغَیِّرها بعد مُدّةٍ بِسُهولَة2ٍ
ـ إن یَنَم طفلٌ صغیرٌ فی الغرفة أتَكَلَّم هامسا3ً
ـ إن یقطع أحدٌ كالمَ اآلخرین فهو قلیل األدب4



تست

(98سراسري انسانی : )شرطیّة« ما»عَیِّن *

ـ ما أظلمَ اإلنسانَ فی حیاته للضّعفاء1
ـ ما مِن طائرٍ إلّا و لَهُ جناحان یطیرُ بهما2
ـ ما عندي وصفةٌ كتب الطّبیبُ فیها األدویة اللّازمة لی3
ـ ما تعمل مِن خیر فی الدّنیا تجد ثمرته فی اآلخرة4



تست

(98سراسري زبان: )فیه اسلوب الشرطلیسعَیِّن ما *

یّاًـ مَن ال یَتَدَخَّل فی موضوعٍ الیرتبط به یعمل عمالً عقالن1
الًـ مَن رَأیتَ مِن األصدقاءِ یدعوکَ إلی الخیرِ فَبَجِّله تبجی2
ـ مَن لَم یَقُل كُلَّ ما عَلِمَ فَهو یُبَعِّد نَفسَه عن الخطأ3
ـ مَن بُعِثَ لِیُتَمِّمَ مَكارمَ األخالق هو النّبیُّ األكرم4



تست

(98سراسري تجربی : )فیه اسلوب الشّرطلیسعَیِّن ما *

ـ من یُحسِن إلی النّاس فاهللُ یَجزیه عَلَی إحسانه1
 إلی عاقبة أمرهـ من یُعامل النّاسَ بِالسوء لینظر2ْ
ـ من یَلتزم بِأن یكون عامالً بما یقول فهو مؤمن3
ـ من سار فی طریق العلم الیندم و إن تحمّل المشقّة4



تست

93سراسري خارج از كشور : )فی اسلوب الشرطالخطأعَیِّن *
(با اندكی تغییر

ـ من دعا اهلل بِالتَّضَرُّعِ إستجاب له دعواته إستجابة1
مةـ إن یذهب التالمیذ إلی المكتبة یجدون هناک كتباً قی2ِّ
ـ إن تُجالسا األبرارَ و المَتّقینَ تتقرَّبا إلی اهلل تعالی3
ـ إن تحرصن عَلَی الحسنات تتقرّبن إلی اهلل4



تست

(98كانون فرهنگی آموزش : ) الشّرطیّة« ما»عَیِّن *

ـ ما تَكتُبنَ فی ذلك الدّفتر یا تلمیذات1
ـ ماعَرَفتُ زمیلتی فی الیوم الماضی حینَ مَرَّ مِن جَنبی2
ـ ما شاهَدَ المُعلِّمُ أنَّ الطّالبَ یَهمِسُ إلی الّذي یَجلِسُ جَنبَه3
ـ ما نُنفِق مِن أموالنا فی سبیل اهللِ یُضاعِفهُ اهلل4



تست

:  مضارعاًعَیِّن جواب الشرط *

ـ من حاوَل الیَوم لتهذیب نفسه تَقَدَّم غدا1ً
ـ إن تَأمَّلتَ قبلَ الكالمِ تَعَلَّمتَ حُسنَ الحَدیث2
ـ ما كانَ بعضُ الصَّحابةِ یُؤمِن بِالنّبیّ إیماناً صادقا3ً
لـ ما تَفعَلنَ مِن أعمالِ الخیر تُشاهِدنَ ثمرتها فی المُستقب4



تست
:فی كُلِّ عبارةٍ« ما»و « مَن»عَیِّن الصحیح عن نوع *

(شرطیة ـ نافیة: )أقوله ینجح ماتَعَلَّمَ منـ 1
: إجتَهَدوا منیُعَلِّق وسامَ اإلجتهادِ و النَّشاطِ فی عُنُقِ منـ 2

(شرطیة ـ موصولة)
نافیة ـ : )قَلَّلتُ مِن شأن غیري مامَدَحتُ نفسی و ماـ 3

(موصولة
یة ـ شرط: )یَقول مایجعل كالمَه مُؤكَّداً فَعَسی أن یُصَدِّقوا منـ 4

(موصولة


