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عربي یازدهم 6قواعد درس 

( 2)ترجمه ی فعل مضارع 
(ادامه ی بحث فعل مضارع مجـــــزوم ) 

مشترک بین همه ی رشته ها



(14و13و7و4و1)صیغه های فاقد ضمیر بارز ( 1

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

(10)ـ تَفعَلینَ ( 9)تَفعَلونَ 

( 12و 6)صیغه های مبنی ( 3

: دسته تقسیم مي شوند3صیغه های فعل مضارع به 



: مضارع مرفوع 
ب فعل مضارع در حالت عادی یعنی زمانی كه ادوات نص
وع یا جزم بر سر آن نیامده باشد، مرفوع می باشد و مرف

:  بودنش به یكی از سه حالت زیر است
در صیغه های فاقد ضمیر بارز ، با ضمه در آخر فعل( 1

در انتهایشدر افعال خمسه،با ثبوت حرف نون(2

.در صیغه های مبنی ، هیچ تغییری رخ نمی دهد( 3



: مضارع منصوب 

یاید هر گاه یكی از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع ب
:آنرا منصوب می كند كه عبارتند از 

ـ( تا اینكه )ـ كَی ( هرگز ) ـ لَن ( كه)أن 
( تا) ـ حتّی ( تا اینكه)ـ لِكَی ( برای اینكه)لِـ 



:  اشدمنصوب شدن فعل مضارع به یكی از سه حالت زیر می ب
در صیغه های فاقد ضمیر بارز با فتحه در آخرش ( 1
 َعَلَی المؤمنینَ حَرَجٌ ( لِكَی الیكونَ)لِكیالیكون

( دتا اینكه بر مؤمنان سختی نباش) 
ــون از انتهــایش( 2 ــا حــوف حــرف ن در افعــال خمســه ، ب
 المؤمنونَ لَن یَكوِبوا مِن أجْلِ زَخارِفِ الدُّنیا

(مؤمنان هرگز دروغ نخواهند گفت به خاطر زر  و زیور دنیا)
هیچ تغییری رخ نمی دهددر صیغه های مبنی ،  ( 3
 ِحاوَلَت الطّالباتُ أن یَجتَهِدنَ فی سبیلِ النَّجاح

( دانش آموزان تالش كردند تا در راه موفقیت بكوشند)



:  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 



:ادوات شرط عبارتند از

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



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

در صیغه های فاقد ضمیر بارز، با سكون در آخرش( 1

از انتهایشدر افعال خمسه با حوف حرف نون( 2

در صیغه های مبنی، هیچ تغییری رخ نمی دهد( 3



:  مثال

إن تَنصُروا اهللَ یَنصُرْ كُم *
( اگر خدا را یاری كنید،  شما را یاری می كند)

(  هر كه بخواهد، می یابد)مَن یَطلُبْ یَجِدْ *

(هر چه انجام بدهی، انجام می دهم)أَفعَلْ ما تَفعَلْ *



رتند مجزوم كننده ی یك فعل هستند عباكه ادوات جزمی
:از

لَم ـ لَمّا ـ الم امر ـ الء نهی



:  مثال
( هیچكس نرفت)لَم یَوهَبْ اَحَدٌ

(هنوز نرفته است)لَمّا یَوهَبْ 

ه لِیَتَناوَلْ كُلُّ أحَدٍ مِن القُوتِ ما یكفی لِحِفظِ حَیاتِ
تش هر كس، آنچه كه كفایت می كند برای حفظ حیا)

(باید غوا بخورد

(از رحمت خدا ناامید نشوید) التَیأَسوا مِن رَحمَةِ اهلل 



نكته

.ادوات مجزوم كننده ی یك فعل،  حرف به حساب می آیندـ 1
ـ در ترجمه ی حروف جازمه باید دقت داشته باشیم كه؛2
نرفت= لَم یوهبْ: ماضی منفی= مضارع+ لَم*
نرفته است= لَمّا یوهبْ: ماضی نقلی منفی= مضارع+ لَمّا*
اگر از صیغه های مخاطب باشد به = مضارع(+ الء نهی)ال*

ولی اگر از / نرو= التوهبْ: صورت فعل نهی ترجمه می شود
صیغه های غایب یا متكلم باشد به اینگونه ترجمه می شود؛ 

نباید برود= الیوهبْ: مضارع التزامی+ نباید



نكته

فقط بر سر صیغه های غایب و یا = مضارع(+ المِ أمر)لِـ *
متكلم می آید و ترجمه اش به این شكل می شود؛ 

باید برود: لِیوهبْ= مضارع التزامی+ باید

اگر بر سر فعل ماضی بیاید دیگر حرف « لَمّا»ـ حرف 3
به عبارتی )جازمه به حساب نمی آید بلكه یك اسم است 

و به معنی ( یك ظرف است و نقش مفعولٌ فیه دارد
هنگامیكه رفت= لَمّا ذَهَبَ : می باشد« هنگامیكه»



نكته

ـ از آنجا كه فعل ماضی و ماضی نقلی خیلی به هم نزدیك 4
است می توان در ترجمه، از آنها به جای یكدیگر استفاده 

كرد و قابل اغماض می باشد
:كاربردهای متفاوتی دارد« لِـ»ـ حرف 5

حرف جر ـ حرف نصب ـ حرف جزم

حرف جر(: فرمانروایی از آنِ خداست)المُلكُ لِلّهِ *
حرف جر فقط بر سر اسم می آید



5ادامه ی نكته ی 

(:تالش كردم برای اینكه موفق شوم)اِجتَهَدتُ لِأَنْجَحَ *
حرف نصب

ناصبه به همراه همه ی صیغه های فعل مضارع « لِـ»حرف
می آید و جایگاهش در وسط جمله است و در ترجمه به 

ترجمه می شود« مضارع التزامی+ برای اینكه»صورت 
زمحرف ج(: باید از دروغ دوری كنیم)لِنَبْتَعِدْ عَن الِكوبِ *

م جازمه فقط به همراه صیغه های غایب و متكل« لِـ»حرف 
می آید و جایگاهش ابتدای جمله است و در ترجمه به 

ترجمه می شود« مضارع التزامی+ باید»صورت 



نكته

:كاربردهای متفاوتی دارد« ال»ـ حرف 6
(الء نفی)نمی رود : الیَوهَبُ*

(الء نهی)نرو : التَوهَبْ*

(فالء عط)من معلّم هستم نه دانش آموز: أنا معلِّمٌ ال تلمیوٌ*

(نسالء نفی ج)هیچ خدایی جز اهلل نیست : ال إلهَ إلّا اهلل*



نكته

می « فاء»و « واو»الم امر، هرگاه پس از حروف معموالًـ 7
:ید، به صورت ساكن خوانده می شودآ

پس باید عبادت كنند= فَلْیَعبُدوا 



تست

(98سراسری تجربی ): للقیام بالعَمَلِطَلَبٌما فیه عَیِّن *

لِیَوهبوا إلی المدرسةالف ـ 
قاموا لِیَوهبوا إلی المدرسةب ـ 
لَهم إمّا الوّهاب إلی المدرسة و إمّا البقاء فیهاج ـ 
هم إجتمَعوا لِلوّهاب إلی المدرسة قبل فوات الفرصةد ـ 



تست

شور سراسری خارج از ك): عن القیام بالعملالنّهیما فیه عَیِّن *
98)

ـ ال نجاح و ال فوز لمن یُریدهما بال جهد و عمل الف 
ال حیلة لنا إلّا التّمسّك بالعمل و اإللتزام بالعهودب ـ 
ال تَبلغونَ بأقوالكم آمالَكم، فإنَّ الهمّة دواؤكمج ـ 
ال تَغتَرّوا بما لَدَیكم، فربّما یزول فی لحظةد ـ 



تست

:  للفراغینالخطأعَیِّن *
(98سراسری هنر )« عَلَی اهلل............. فی الحیاة، فَـ........... مَن »

 أنْ تَفوزَ ـ لِتَتَوَكّلْـ أرادَتْالف 

 یَنجَحَ ـ لِیَتَوَكّلْیُحِبُّ أنْب ـ 

 تَنجَحی ـ عَلَیها أنْ تَتَوَكّلْتُحِبُّ أنْج ـ 

 یَفوزَ ـ عَلَیهِ أنْ یَتَوَكّلَأرادَ أنْد ـ 



تست

(98سراسری خارج از كشور ): فی صیغة المضارعالخطأعَیِّن *

اهللرأیتُ زُمالئی مأیوسینَ فقُلتُ لهم التَیأسون مِن رحمةالف ـ 
وا فی تَكَلّمتُ مع أصدقائی لیعلموا كیف یُمكن لهم أن ینجحب ـ 

برامجهم
وا إنّهم خَرجوا من دارهم لِیَوهبوا إلی المدرسة و أنتم لم تخرجج ـ 

حتّی اآلن
إنّهنّ خرجن من دارهنّ كی یوهبن إلی المدرسة و أنتنّ لم د ـ 

تخرجن حتّی اآلن



تست

(98سراسری انسانی ): فی نفی الفعلالخطأعَیِّن *

ما أنفقتُ من مالی= أنفقتُ من مالی الف ـ 
ال تَكتبْ هوه العبارة=  هوه العبارة اُكتبْب ـ 
ال یُحاول فی الحیاة= یُحاول فی الحیاة ج ـ 
 ال أكتب الرّسالةألنْ= سأكتب الرّسالة د ـ 



تست

راسری س): فیه المعادلُ للمضارع اإللتزامیّ الفارسیّلیسما عَیِّن *
(99هنر 

رَةیُحَوِّرُ الشُّرطیُّ المسافرینَ ألّایَقتَرِبوا مِن األماكن الخَطِالف ـ 
وا تَكونوا مِن المتوكّلین حَتّی التَیأسیَجِبُ أنْ! یا أصدقاءب ـ 
التقربوا من هوه الحفرة ألنّها خطرة! یا أیُّها األطفالج ـ 
یجتمعُ التالمیوُ مع معلّمیهم یومیّاً لِیَتَعَلَّموا العلمد ـ 



تست

(95سراسری تجربی ): فیه مضارع مجزوملیسما عَیِّن *

التَتَّبِعوا ما یُبعِدُكم عن الحقیقة! أیُّها الشّبابالف ـ 
عَلَی اإلنسان أن الیُحاكی اآلخرین طول حیاتهب ـ 
سرإن لَم یَتَّخو أخوک االُسلوبَ الصحیحَ فی المطالعة یخج ـ 
باتلینزل المطر من السّماء حتّی تخضرّ األرض و تُخرج النّد ـ 



تست

با 94سراسری هنر )(: فی األفعال المضارعة)الصحیح عَیِّن *
(كمی تغییر

معالنّساء لَم یقصّروا فی مساعدة المساكین فی المجتالف ـ 
 فی رضوان اهللمن إجتهدَ فی معاش أهله یدخلْب ـ 
التّالمیو لیقرؤون دروسهم قبل موعد اإلمتحانج ـ 
إن زاد المؤمنون علماً یُرغمون األعداءد ـ 



تست

(93سراسری انسانی ): ناصبةًاللّام عَیِّن *

لیكرّم كلٌّ مِنّا العلماء الكبار فی المجتمعالف ـ 
تهمنرجو اهلل لجمیع شعبنا التّوفیق و السّعادة فی حیاب ـ 
هو یعمل كثیراً لتوفیر ما یحتاج إلیه فی البیتج ـ 
نتلو آیات الحقّ لیهدینا اهلل الصّراط المستقیمد ـ 



تست

(92سراسری زبان ): النّاصبةحرف اللّام عَیِّن *

االُمم المُسلمة لتستیقظ من نوم الغفلةالف ـ 
إنّ المؤمنین لیعتمدوا علی اهلل فی جمیع األحوالب ـ 
یاةعلینا أن نتناول األطعمة المفیدة لنتمتّع بها فی الحج ـ 
لنبحث عن علل تقدّم اآلخرین و نجعلها نصب أعینناد ـ 



تست

(90سراسری ریاضی ): عن الباقییختلفحرف اللّام عَیِّن *

لیعلَم اإلنسان أنّ العقل السلیم مصلح لكُلِّ االُمورالف ـ 
الُبعِد نفسی عن الغضب، حاولتُ كثیراًب ـ 
ألجعل الجهد نصب أعینی حتّی أصل إلی هدفیج ـ 
لنَتجنّب مشاورةَ كُلِّ مشفق جاهلد ـ 


