
 زاده ناصحاستاد  ١ 
    در جمله در زبان عربیها بررسی نقش -٢پک 

  : در جمله در زبان عربیها بررسی نقش
ًباشد که قطعا داشتن این مهارت، مـا را  های زبان عربی، پیدا کردن نقش کلمات در جمله می یکی از مهمترین مهارت

  :پردازیم ها و انواع جمالت می اکنون به بررسی نقش. کند های قواعدی کمک می در حل تست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشند که در ادامه  های دیگری نیز می ن اصلی جمله هستند و عالوه بر آنها، جمله دارای نقشهای نامبرده، ارکا نقش
  .کنیم آنها را نیز بررسی می

  :پردازیم  می های اصلی جمله اکنون به توضیح و بررسی نقش
  :فاعل، نائب فاعل، اسم فعل ناقصه :الف

   از فعل معلوم، فعل مجهول، فعل ناقصه نوع فعل وجود دارد که به ترتیب عبارتند٣در زبان عربی، 
 بـا اعـراب فاعـلبینیم همگی معلوم هستند و همواره دارای  طور عادی در جمالت می  که بهیهای فعل : فعل معلـوم   -

  .باشند مرفوع می
ل باشد و در زبان عربی فعـ فعلی که فاعل ندارد و به جای فاعل دارای نائب فاعل با اعراب مرفوع می : فعل مجهـول   -

   فعل مجهولباشد  های زیر می مجهول دارای نشانه

  
ِظلم المظلومون في القرون الماضیة :مثال ُ.  

  
  
  
  

 ِـــ    ) * ُـــ:   (ماضی
 الفعل عین    حرف اول 

 ) *َـــ(      ) *ُـــ: (مضارع

 فعل مجهول
  نائب فاعل

 رفوع به اعراب فرعیم

 جار و مجرور
 صفت و مجرور

 فعلیه) الف

 انواع جمله و ارکان اصلی آن

  به مفعول        فاعل     فعل معلوم: فعلیه با فعل معلوم) ١

  )مرفوع(نائب فاعل   فعل مجهول: فعلیه با فعل مجهول) ٢

 اسمیه) ب

 خبر  مبتدا: شروع با اسم) ١

  شروع با نواسخ) ٢
 مرفوع مرفوع

َافعال ناقصه) ١  خبر  اسم فعل ناقصه: ُ

ُحروف مشبة) ٢  )مرفوع (خبر)منصوب(اسم  :َ

 )منصوب( )مرفوع(

      خبراسم    :الی نفی جنس) ٣
 )منصوب( )مرفوع(

 برای منصوب(  )مرفوع(
 )فعل متعدی
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باشـد و   با اعراب مرفوع مـی فعل ناقصهاسمسازد و دارای نقشی به نام،  ای اسمیه می فعلی که جمله : فعل ناقصه  -
  :ازها در زبان عربی عبارتند  این فعل

َکان، صار، لیس، اصبح، مادام، مازال َ ْ َ  
  

 و فعل ناقصه دارای  فاعلنائب فعل مجهول دارای ،فاعلطور که گفتیم در زبان عربی فعل معلوم دارای  همان :تـذکر 
هـا  باشد که بـه توضـیح آن ها یکسان می  رکن در تمام این فعل٣باشد که روش پیدا کردن این   میاسم فعل ناقصه

  .پردازیم می
  

کنیم اما بدانید پیدا کردن نائب فاعل در فعل مجهـول و همچنـین اسـم  در توضیح فقط از فاعل صحبت می :تذکر
  :باشد ًفعل ناقصه در فعل ناقصه نیز دقیقا مثل فاعل می

  
کی؟  (باشد و در جواب ی کار می ًبه ازای هر فعل معلوم یک فاعل داریم که باید حتما بعد از فعل بیاید و کننده :فاعـل 

  :انواع فاعل عبارتند از. باشد آید و دارای اعراب مرفوع می می)  چی؟-
  
باشـند  ها در صرفـشان دارای ضـمیر مـی نامند و اکثر فعل ضمیر موجود در صرف فعل را ضمیر بارز می: ضمیر بارز) ١

ِاجتـمـعـوا فی  : مثل َ ْ   .الشارع ِ
  
  
  . نامند ک اسم، بعد از فعل بیاید آن را فاعل از نوع اسم ظاهر می یتصور ی کار به اگر فاعل یا کننده: اسم ظاهر) ٢

َّیدرس المعلم فی  .الصف ُ
  
  . گیریم اگر فاعل ضمیر بارز و اسم ظاهر نداشته باشیم، فاعل را ضمیر مستتر در فعل در نظر می: ضمیر هستند) ٣

َّالمعلم یدرس   .الصف  فیُ
  

اکنون به بررسی نـوع فاعـل، . باشد بندی فاعل می ًنیز دقیقا مانند تقسیمانواع نائب فاعل و اسم فعل ناقصه  :تـذکر 
  : پردازیم های متفاوت می نائب فاعل و اسم فعل ناقصه در صیغه

 امر مخاطب همواره فاعل، نائب فاعل یا اسم فعل ناقـصه، ضـمیر مـستتر  ١  مضارع و ٧ / ١٣ / ١٤های  در صیغه) ١
  .باشند می

  
 ماضی، مضارع از روش٤/١های  در صیغه) ٢  کنیم  استفاده میفاعل و دوستان برای پیدا کردن:  

ی کار قبل از فعـل  باشد و اگر کننده ی کاری آمده باشد، فاعل ضمیر مستتر می  قبل از فعل کننده٤/١های  اگر در صیغه
  : آید صورت اسم ظاهر بعد از فعل می نیامده باشد فاعل به

1 4 1 4/ /
 

  

  

 فاعل

 واوفاعل ضمیر بارز 

 فعل و فاعل هو مستتر

 َأنت َأنت أنا نحن

 فعل
 فاعل ضمیر مستتر کننده کار فاعل اسم ظاهر کننده کار   
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  ها همواره دارای ضمیر بارز هستند ی صیغه بقیه) ٣
در . آیدبا اعراب منصوب می)   چه چیز را؟-چه کس را؟ (باشد که در جواب  همان مفعول فارسی می: مفعول به ) ب

  : مورد مفعول به به نکات زیر دقت کنید
ّا، هن ه، هما، هم، ها، هم (نصبیاگر ضمیر متصل ) ١ به انتهای فعل چسبیده باشد، این ضمیر همواره مفعول . . . ) ُ

  . به خواهد بود
ُتضعفها       حوادث    االیام ُِّ َ  

  
ای که معادل متمم فارسی باشد، در عربی مفعول به در نظر گرفته در عربی نقش متمم وجود ندارد بنابراین کلمه) ٢
   . شودمی

َواجه   ً    عدیدةٍمشکالت  ُاالنسان  َ
  
  :  احتیاج دارند که در فارسی معادل دو مفعولبرخی از افعال در عربی برای تکمیل معنای خود به ) ٣

  : باشند و مهمترین آنها در عربی عبارتند از گذرا به مفعول مفعول، مفعول متمم و مفعول سند می
َجعل، عطی،   رزق،  وعد،  وهب، سأل، البس، احس َْ َ ََ َ ْ َ ََ ََ َ َ ََ َب، سمی، منح َ َ َ َ َّ َ َ. . .  

  
  

جمالتی که در فارسی گذرا به مفعول و متمم هستند از راه ترجمه به راحتی قابل تشخیص هستند اما در  :تذکر
  :  سؤال بپرسیم٢ مفعولی این است که اگر از فاعل جمله ٢ سایر موارد، بهترین راه برای تشخیص جمالت

  چه کس را ـ چه چیز را ؟) ١
  ی؟   کسی؟ ـ چ) ٢

  .   مفعولی است و در غیر این صورت فعل دو مفعولی نخواهد بود٢ً سؤال پاسخ دهد، قطعا فعل ٢اگر فاعل به هر 
   

ًرزقنا        الیه   رزقا   طیبا )١ :مثال ًّ ُ َ    ) خداوند به ما روزی پاکی داد(  .َ
  

َ اهدنا          الصراط   المستقیم)٢        َِ ِ   )              ما را به راه راست هدایت کن(  .ْ
  
  

ًنسمی   هذا   العالم   عادال) ٣        ِ   .) نامیماین عالم را عادل می(      .ّ
  
  

ًیأکل  هذا  الطفل  طعاما  حریصا) ٤         ُ   )خورداین بچه غذایی را حریص می(    .ُ

 مضاف الیه مجرور فاعل و مرفوع مفعول به فعل

  مفعول به  صفت و منصوب   و مرفوعفاعل فعل
 منصوب فرعی

به حساب  پوشاند پرسید بخشید وعده داد بخشیدی قراردادی روزی داد
 آورد

 بخشید نامید

مفعول به  فعل
 اول

مفعول به  علاف
 ثانی

 صفت

فعل امر و 
َفاعل انت 
 .هستند

مفعول به 
 اول 

مفعول به 
 ثانی 

 صفت و منصوب 

فعل و 
فاعل نحن 
 هستند

مفعول به 
  اول 

 منصوب 

مشارالیه 
 منصوب 

ی مفعول به ثان
 منصوب 

  فاعل و  فعل 
 ًمحال مرفوع  

مشارالیه و 
 مرفوع  

مفعول به 
 اول

مفعول به ثانی 
  نیست 

حال و منصوب 
 است 
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ی اسمیه باشد زیرا اسم ابتدای جمله که جملهها در زبان عربی میین نقشترتشخیص مبتدا یکی از ساده: مبتدا ) ج
  . شود و همواره دارای اعراب مرفوع خواهد بودکند مبتدا نامیده میرا آغاز می

  هاست بنابراین به توضیح کامل آن ترین نقشًآموزان عموما یکی از سختتشخیص خبر برای دانش: خبر ) د
  .  بدانید اعراب خبر نیز مرفوع استپردازیم و البته می

دهد را به عنوان خبر در نظر ًی معنای مبتداست یعنی دقیقا آن قسمتی که راجع به مبتدا خبر میخبر تکمیل کننده
توانند خبر را پیدا کنند که آموزان با تشخیص ترجمه حتی نمیاما مسئله این است که گاهی اوقات دانش. گیریممی

  :  پردازیم  انواع خبر میاکنون به بررسی
. نامیم ی معنای مبتدا یک اسم یا یک گروه اسمی باشد، آن را خبر مفرد می کننده هرگاه تکمیل :)اسم(خبر مفرد ) 1

ی  گوييم اما اگر یک گروه اسمی تکمیل کننده ی معنا یک اسم باشد، همان تک اسم را خبر می کننده زمانی که تکمیل
الیه یا صفت یا معطوف  های بعدی گروه مضاف گیریم و اسم یط فقط اسم اول گروه را خبر میمعنا باشد، در این شرا

  :مثال. خواهند بود... و 
  .  الشکر     لخالقنا          أقل     شیء 

  
  

  
   .ٌمفید    ٌجهد     االمتحان     لیلة     في     جهدی   
  
  

  

  .شود ی اسمیه کامل محسوب می اسم بدون ال یک جمله+  اشاره همواره اسم :تذکر

  
ی معنای یک جمله باشد، دیگر اسم  کننده تکمیل) اسمیه یا فعلیه(هرگاه یک جمله  :)محالً مرفوع (جملهخبر ) 2

ًال مرفوع گیریم و در این شرایط خبر مح گیریم بلکه کل جمله را خبر از نوع جمله در نظر می اول آن جمله را خبر نمی
  :مثال. خواهد بود

ُ  هذا     التلمیذ     ال یتکاسل     في   دروسه  َ.  
  
  
  
  

   .العسل      ِکلون       ما نـ لو       الشمس    طلوع    عند     في الصحرا     الرمال   
  
  
  
  

جار و  مبتدا
 مجرور

خبر  الیه. م
 )مفرد(

 الیه. م

 گروه اسمی

 و خبر الیه.م جار و مجرور الیه.م مبتدا
 مرفوع

صفت 
 مرفوع

 )مفرد(خبر  مبتدا

مشارالیه  مبتدا
 مرفوع

  فعل و فاعل 
 رهو مستت

 الیه.م جار و مجرور

 ًخبر از نوع جمله محال مرفوع

مبتدا  الیه.م الیه.م الیه.م فیه مفعول جار و مجرور مبتدا
 مرفوع

جار و 
 مجرور

 الیه.م

 ًخبر از نوع جمله محال مرفوع
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جمله باشد آنرا خبر از نوع  ی یک جمله، یک شبه کننده هرگاه تکمیل :)محالً مرفوع (جمله از نوع شبهخبر ) 3
  :ها در زبان عربی عبارتند از جمله شبه. نامیم جمله می شبه
  )في البیت(جار و مجرور ) ١
  )عند الغروب(ظرف و مظروف ) ٢
  
  

  . الفرص       اغتنام      في        العقل     کمال  
  
  
جمله  باشد یعنی اگر بین خبر اسم و جمله با خبر شبه جمله در اولویت آخر خبر می شبهدقت کنید خبر از نوع  :تذکر 

  .ًشک کنیم، حتما اولویت با خبر اسم و جمله خواهد بود
  .  تجارب     الحیاة       خیر      معلم     للعاقل 

  
  
  

) من و ما(ا یک اسم نکره یا اسم موصول عام جمله باشد و مبتد  خبر از نوع شبههرگاه :خبر مقدم و مبتدای مـؤخر     
اگـر : خبر را مقدم و مبتدا را مؤخر گویند بنـابراین: توانیم جای مبتدا و خبر را عوض کنیم که در این شرایط باشد می

آغاز شود و بعد از آن یک اسم نکره یا موصول عام ببینیم، به یاد خبـر ) جار و مجرور یا ظرف و مظروف(جمله با یک 
  .افتیم دم و مبتدای مؤخر میمق

  .شود ی اسمیه مبتدا نیست بلکه همواره خبر مقدم محسوب می هناک در ابتدای جمله : مهمتذکر
ی  ی ابتدای جمله، یک اسم معرفه داشته باشیم دیگر خبر مقدم در کار نیست و جمله جمله اگر بعد از شبه : مهـم  تذکر

  .باشد ی عادی می جمله ی ابتدا دیگر خبر نیست فقط شبه جمله شود و شبه اسمیه از آن اسم معرفه شروع می

   رسائله ة ــابـــتـک           في  ٌخاص      ٌ اسلوب     کاتب لکل  :مثال
  
  

  

   تلک  الحدیقة      رائحة      االزهار    کثیرة في
  
  
  
  
  

  َمن المومنین   من          یاعدون      اآلخرین
  
  

  

 اسم +  الیه .م

  جار و مجرور الیه.م مبتدا
 ًجمله محال مرفوع خبر شبه

 الیه.م

) مفرد(خبر  الیه.م مبتدا
 مرفوع

 مجرورجار و  الیه.م

 مبتدای موخر
 اسم نکره

 صفت
 جملهی ابتدای  شبه جمله

 الیه.م جار و مجرور جار و مجرور الیه.م خبر مقدم

 ی ابتدای جملهشبه جمله

 مبتدا

 دیگه خبر مقدم نداریم

 الیه.م جار و مجرور الیهمشار )مفرد(خبر
  هاسم معرف
 به اضافه

 فعل و فاعل مبتدای موخر
 شبه جمله !!!وله  صله 

 خبر مقدم
 موصول عام

 به و منصوبمفعول
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ًببینیم دقیقا چسبیده به آن ) چه عام، چه خاص( گاه و در هر کجای جمله یک اسم موصول هر : ی صلهجمله*
ی موصول گویند و باشد، این جمله یا عبارت را صلهی معنای موصول میکنندهآید که تکمیلموصول عبارتی می

گیرد ولی ی وصفیه، حالیه به خود نمی، جملهیعنی صله هیچ نقش اسم از اعم!!!) وله صله : (گوييمهمواره می
  .کندی قبلی هیچ نقشی ایفا نمیی جدید و مستقل است اما در جملهخودش یک جمله

  : خبر افعال ناقُصه و حروف مشبهه و خبر الی نفی جنس )هـ
َشوند فقط در افعال ناقصه اعراب خبر منصوب و بررسی میی اسمیه پیدا ًدقیقا این خبرها همگی مثل خبر جمله ُ

  . خواهد بود
شود فقط اعرابش منصوب خواهد بود و همچنین باید بدانید ًدقیقا مانند مبتدا پیدا می:  اسم حروف مشبهه)و

ُکه به حروف مشبهه متصل می.... ) َّ هن – هما – ها – هم – هما –ه (خبر متصل نصبی  ش اسم آنها باشند در نقَ
  .گردندظاهر می

َبدانید در حروف مشبهه و همچنین افعال ناقصه می: تذکر ُ ُ توان جای اسم و خبر را عوض کرد و به آنها خبر مقدم و َ
  .اسم موخر گفت

گاه خبر بر آن باشد و هیچاسم الی نفی جنس با اعراب منصوب می اسم چسبیده به ال  : اسم الی نفی جنس)ز
  .شودمقدم نمی
  : یادآوری

َ اصبح –َ لیس –َ صار –َکان : افعال ناقُصه عبارتند از  َ ْ   َ مازال –َ مادام –َ
  

  

َّان : حروف مشبهه عبارتند از  َّ ان –ِ َّ لکن –َّ کأن –َ    لیت–ّ لعل –ِ
  
  

  : پردازیمسمی میکنیم و اکنون به بررسی گروههای اهای اصلی جمله را کامل بررسی می نقش
دهند که اسم اول هرگاه چند اسم پشت سر هم بیایند یک گروه اسمی را تشکیل می :الیه  مضاف و مضاف)ح

الیه و اسمهای دوم به بعد همگی مضاف) باشدی اصلی گروه میًاصطالحا هسته( گیرد نقش مناسب در جمله را می
ها معنی صفتی بدهند، صفت هستند و اگر معنی ر این اسمالیه یا معطوف خواهند بود که اگ فیا صفت یا مضا

  . الیه و همواره مجرور خواهند بودصفتی ندهند در نقش مضاف
  

َافضل أصدقائی    من    حافظوا      علی أسراری  ْ َ  
  
  
  

بـه  –باشد، اسم قبل از آن در جایگاه مضاف خواهد بود و اسمی که مـضاف اسـت ) الیه مضاف(هر اسمی که : تذکر
   ًگیرد و اگر اسم مضاف، جمع مذکر سالم یا مثنی باشد حتما نون آن باید حذف شود   و تنوین نمیالهیچ عنوان 

    )پرونهپرونه، مضاف تنوین  پرونه ، مضاف نون می مضاف ال می( 
  

َرجع تلمیذا   هذه    المدرسة الی بیتهما  َ َ  
  
  

 نیست شد شد همیشه مادام که بود

  لیت = ای کاش که اما ًقطعا شاید گویی
 هم تشدید داشت

 گروه اسمی

  خبر مبتدا فعل و فاعل
 ردمف

 الیه.م الیه.م جار و مجرور الیه.م

 )صله وله(

  فاعل و 
 مرفوع

  جار و  الیه.م فعل
 مجرور

 الیه.م مشارالیه
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  . الیه خواهد بودهمیشه اضافی است و ضمیر در نقش مضاف ضمیر + ترکیب اسم : تذکر
َهایی مثل کل، بعض، جمیع، ذو، ذا، ذی، احد، عند، قبل،  اسم: تذکر االضافه هستند یعنی همواره در جایگاه دائم... َ

   .شودالیه نامیده میمضاف خواهد بود و اسم بعد از آنها همیشه مضاف
ف هستند، یعنی اسم بعد از آنها به هیچ عنوان المضا  اسم اشاره ممنوع–هایی مثل ضمیر، موصول  اسم: تذکر
  .باشدالیه نمیمضاف

های دوم به بعد معنی صفتی بدهند نقش صفت به خود حال اگر در گروه اسمی اسم : موصوف و صفت )ط
  .ًد و حتما صفت باید با موصوفش تطابق داشته باشدگیرند و بدانید صفت اعرابش تابع موصوف خواهد بو می
  در 

  
  

  

ّیوکد االطباء علی أکل       العسل الطبیعی و هو     مبید         للجراثیم  :مثال ِّ.  
  
  
  

  ش تابع مشار پذیرد و مشار الیه اعرابباشد که مشار در جمله نقش می اسم ال دار میاسم اشاره :  مهم تذکر
  
  
   .نامندمشار الیه اگر مشتق باشد آن را صفت و اگر جامد باشد آن را عطف بیان می . باشد می

این شرایط یک ترکیب وصفی است و اسم موصول خاص در  اسم موصول خاص اسم ال دار :  مهم تذکر
   .صفت خواهند بود

همواره در ترکیب ها صفت محسوب ) ّی  اسم  اسم منسوب در عربی ( صفت های نسبی :  مهم تذکر
  . شوند می

  بیرة        الی البحار      الکرّ    هذه       االنهار       الجاریة      تسی  :مثال
  
  
  
  
  

توانند به صورت ترکیبی هم بیایند، یعنی در یک گروه هم مضاف الیه های اسمی اضافی و وصفی می گروه:  مهمتذکر
  : آید ًآید و این ترکیب ها عموما به صورت زیر میو هم صفت بیاید که در عربی ابتدا مضاف الیه و سپس صفت می

  
     اسم ال دار    ضمیر   اسم   ) ١
  
  
  

 جنس

 جامع
 معرفه نکره اعراب

 عدد تعداد

  الیه.م مبتدا
 مجرور

  فاعل و
 مرفوع

  صفت و  فعل
 مجرور

 جار و مجرور خبر و مرفوع جار و مجرور

 مشارالیه مشار

مبتدا و 
ًمحال 
 مرفوع

مشارالیه 
 مرفوع

صفت و 
 مرفوع

فعل و 
فاعل هی 
 مستتر

جارو 
 مجرور

صفت و 
 مجرور

 ًخبر و محال مرفوع

 الیه.م صفت
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      اسم ال دار      اسم ال دار     اسم     ) ٢
  
  
  
  

  .در جمالت زیر نقش تمم کلمات را مشخص کنید :تمرین 
َإجعل سمکتک الحمراء في النهر) ١ ْ.  
  
  .هذه القالده في عنق الطفلة جمیلة) ٢
  
  .ُسافرت الی مناطق ایران المختلفة) ٣
  
  .تقع مدینتنا الصغیرة في جنوب بالد ایران) ٤
  
ّترکت اسرتی مدینة طهران حتی تسکن في ضواحیها) ٥ َ َ ُ ْ َ َ َ .  
  
َان قصة أیوب في القرآن الکریم إحدی القصص المعروفة) ٦ ّ ّ ِ.  
  
َّان اللغة العربیة م) ٧ ّن افصح لغات العالم للتکلمِ َ ْ َ .  
  
َام فاطمة المشفقة راضیة عن أعمال بنتها) ٨ ُّ ُ .  
  
ٌفي مساجد هذه المدینة قد علقت مصابیح کبیرة من السقف) ٩ ٌ ْ َ ِّ ُ ِ .  
  
  . أرجو أن أزور مکة المکرمة في نهایة هذا الشهر ) ١٠
  
  
  
  

در این ترکیب صفت ممکن است به اسم اول یـا اسـم دوم  صفت الیه.م
داشته باشـد بـه ) جامع( برگردد و با هر کدام که تطابق در 

 گرددآن بر می


