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 الدرس األول                      

  :افعال ثالثی مزيد  
  

:  مانند.د داشته باشد يا دو و يا سه حرف زائاضي آن عالوه بر سه حرف اصلي؛ يكي م  فعلي است كه اولين صيغهفعل ثالثي مزيد
  :اند بندي كرده علماء صرف افعال ثالثي مزيد را در هشت باب دسته... أنزل، علَّم، جاهد، تقاتَلَ و 

  أرسلَ، يرْسِلُ، إرسال، أرسِلْ: مانند)  أفعِل- إفعال – يفْعِلُ –أفْعلَ : (فعالإباب ) 1
  علَّم، يعلِّم، تعليم، علِّم: مانند) فَعلْ - تفعيل – يفَعلُ –فَعلَ : (باب تفعيل) 2
  ، جاهِد)جِهاد(جاهد، يجاهِد، مجاهدة : مانند)  فاعِلْ-لة  مفاع– يفاعِلُ –فاعلَ ): (فِعال(باب مفاعلة ) 3
  قَاتُل، تَقَاتَلْتَقَاتَلَ، يتَقاتَلُ، تَ: مانند)  تَفاعلْ- تَفَاعل – يتَفاعلُ -تَفاعلَ : (باب تفاعل) 4
  إنتَصرَ، ينْتَصِرُ، اِنتصار، إنْتَصِرْ: مانند)  إفتَعِل- اِفتعال – يفْتَعِلُ –إفتَعلَ : (باب إفتعال) 5
  إنكدر، ينكَدِر، إنكدار، إنكَدِر: مانند)  إنْفَعِل- اِنْفِعال – ينْفَعِلُ –إنْفَعلَ : (باب إنفعال) 6
  تَحملَ، يتَحملُ، تَحمل، تَحملْ: مانند) علْ تفَ-ل  تفع–يتَفعلُ  –تَفَعلَ : (باب تفعل) 7
  إستَفْهم، يستَفْهِم، إستفهام، إستَفْهِم: مانند)  إستَفْعِلْ- استفعال – يستَفْعِلُ –إستَفْعلَ : (باب استفعال) 8
  : اسم مشتق– اسم جامد ■

. شود اسم جامد نام داردي فعل ساخته نشود و اسمي كه از ريشهبر وزن خاصي ساخته ميي فعل  اسمي است كه از ريشهمشتق
ي فعل ساخته كدام از ريشهكه هيچ(الشَّمس، القمر، الكتابة : الكاتِب، المكتُوب، المكْتَب و اسم جامد مانند:  ماننداسم مشتق

  ).اندنشده
ساخته » فاعِل« بر وزن هاي ثالثي مجرّداسم فاعل در فعل) الف :سم فاعل ا- 1:  هشت نوع است اسم مشتق: انواع اسم مشتق●
شود؛ به جاي حرف ها ساخته ميهاي ثالثي مزيد و رباعي مجرّد، از مضارع آنو اسم فاعل در فعل)  ناصِر ب←نَصرَ : مانند. شودمي

 ← مدرب و تَرْجم ← يدرب ←درب : مانند. گذاريم و حرف پيش از آخر آن را مكسور مي كنيممضارعه، حرف ميم مضموم مي
 تَرجِمتَرجِم←يم   

و اسم مفعول را )  مقتول ب←قَتَلَ : مانند. سازيممي» مفعول«هاي ثالثي مجرّد بر وزن اسم مفعول را در فعل) الف : اسم مفعول- 2 
دهيم و حرف پيش از به جاي حرف مضارعه ميم مضموم قرار ميسازيم؛ ها ميهاي ثالثي مزيد و رباعي مجرّد از مضارع آندر فعل

  .  متَرجم← يتَرْجِم ← محتََرَم و تَرْجم ← يحتَرِم ←إحتَرَم : مانند. كنيمآخر آن را مفتوح مي
  . شود اسم مفعول فقط از افعال متعدي ساخته مي!نكته

إستخْرَج : مانند. شودها ساخته مي مانند اسم مفعول آن فعل،زيد و رباعي مجردهاي ثالثي مدر فعل)  الف: اسم زمان و مكان- 4 و 3
← تَخرِجسستَخْرَج ← يزمان يا مكان استخراج( م ( َلْزَلزَلْزِلُ ←و ززَلْزَل ← يم ) تكان دادنزمان يا مكان(  
  المدرسة و المكتبة و المنْظرة: شود مانند وده ميافز) ة(حرف براي مبالغه در مكان  ، گاهي به آخر اسم مكان ثالثي مجرد!نكته

و )  بيكُبرَ- أكْبر←بر كَ: مانند. شود ساخته ميي فُعلَ–هاي ثالثي مجرد، اسم تفضيل بر وزن أفْعل در فعل)  الف: اسم تفضيل- 5
  . هو أكْثرُ اِنتصاراً←اِنتصر :  مانند.شوندميمصدر منصوب فعل ساخته ) + أشَد(أكثرُ : در افعال ثالثي مزيد و رباعي مجرد از فرمول

  :شود اين اسم فقط از افعال ثالثي مجرد و بر سه وزن ساخته مي:  اسم آلت- 6
   مِصباح و )جارو(مِكْنَسةمِفتح و : و مِفعال است مانند ةمِفعل و مِفعل/ اسم آلت كه بر آلت دال است 
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ها را ب اهميت آنيشود و داراي اوزان زير است كه به ترتل ثالثي مجرّد ساخته مياسم مبالغه نيز فقط از افعا :ه اسم مبالغ- 7
 - قُدوس (فُعول ) هـ) ري شِرِّ-ق يصِد(ل يفِع) د) ور، غَفُوريغَ(فَعول ) ج)  فَهامة-علَّامة (فَعالة ) ب)  قَتَّال- جلَّاد (فَعال ) الف: آوريم مي

 ]وميقَ[) فَعول(عول يفَ) و) سبوح

  نجار، قصاب، بزَّاز:  مانند.اند هاي مبالغه  اسامي شغل نيز جزء اسم!نكته
  .ي بيشتر است در اسم مبالغه عالمت تأنيث نيست بلكه براي مبالغه) ة( حرف !نكته

رحيم (عيل فَ) الف:  آن عبارتند ازترين اوزانشود و معروفهاي ثالثي مجرّد ساخته مي  صفت مشبهه غالباً از فعل: صفت مشبهه- 8
: دم ص- »نيكو« حسن -» دالور«بطَل (فَعل ) هـ)  مرّ-حلْو (فُعل ) د)  صعب-سهل (فَعل ) ج)  عطْشان-غَضْبان (فَعالن ) ب)  كريم-
) هاها و عيببراي رنگ( فَعالء - أفْعل) ط) »يسرئ« همام –شُجاع (فُعال ) ح) جواد(فَعال ) ز)  حذِر- خَشِن ( فَعِل ) و»نياز، مقاومبي«

 ]»لنگ« عرجاء – زرقاء، أعرَج – حمراء، أزرق –أحمر [

  : معرفه و نكره ■
  )علم، ذو اللّام و موصول و اشاره/  اضافه ،معارف شش بود، مضمر: (اند  معرفه شش نوعهاي اسم

 – كارون – ايران –علي :  مانند.رود ا مكان و يا چيز خاصي به كار مياسمي كه براي ناميدن انسان ي): اسم خاص( اسم علم - 1
  دماوند

  .الكتاب، القلم:  مانند.كند درآيد آن را تبديل به معرفه ميبر سر اسم عام» أل«اگر ):  به ألمعرفه(دار  اسم أل- 2
 أنتما، أنتنَّ، أنا، ،، هنّ، أنت، أنتما، أنتم، أنتِهو، هما، هم، هي، هما( چه ضماير منفصل مرفوع ،شوندمعرفه محسوب مي:  ضماير- 3

و ) إياه، إياهما، إياهم، أياها، إياهما، إياهنّ، إياك، إياكما، إياكم، إياكِ، إياكما، إياكنّ، إياي، إيانا(و چه ضماير منفصل منصوب ) نحن
  )  نا-  ي – كُنَّ – كُما – كِ – كم – كما – ك – هنَّ – هما – ها – هم – هما –ه (چسبند چه ضمايري كه به هر سه نوع كلمه مي

  ) اللّاتي- اللّتانِ – الّتي – الّذين – اللَّذانِ –الّذي (و چه موصول خاص )  ما–من (چه موصول عام :  موصوالت- 4
  . أولئك– تلك – ذلك – هؤالء – هاتانِ – هذه -  هذانِ- هذا:  اسماء اشاره- 5
 . طريقُ العلمِ←العلم + طريقٌ :  مانند.اي كه به معرفه اضافه شوده اسم نكر- 6

  : انواع جمله■
.  فاعل هم وجود داردغالباً ه،ي فعليدر هر جمله. ه نام داردي فعلياي كه با يك فعل تام شروع شود جملهجمله: ي فعليه جمله- 1

  مستتر به صورت ضميرياو ) ذهبت إلي السينما(به صورت ضمير بارز و يا ) علِم أبي صدقي(فاعل يا به صورت اسم ظاهر است 
  )التّلميذ ينْجح حتماً(

  .المعلّم يحِب تالميذَه: مانند. اي است كه با يك اسم شروع شود و از مبتدا و خبر تشكيل شودجمله: ي اسميه جمله- 2
  : انواع اعراب■
  .يذةٌ في المدرسةِفاطمةُ تلم: مانند) حركتي(عراب اصلي ا - 1
  .السارقونَ سرقوا سيارتينِ من أخيك: مانند) با حرف(عراب فرعي ا - 2
  .هذا الشَّخص ينجح لِأنّه يجد: مانند: عراب محلّيا - 3
  ..'يسلَّم القاضي علي موس: مانند: عراب تقديريا - 4
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1. 76سراسري انساني (  :حيحما هو الص(  
  المؤمنون، فاعل :  المؤمنونَ يجتهدونَ)2  اً، مرفوع محلّالواو:  اُكتبوا تمارينكم)1  

  أنت، فاعل: أنت أكتب اِنشاءك) 4   مستتر»هو«يحمل، فاعل :  يحمل الولد محفظته)3  

  )77سراسري انساني (  ؟الخطأما هو  .2
  . هذه مكتبةٌ الحديثة في المدرسةٍ)2  . هذه المكتبةُ الحديثة لمدرستكم)1  

  أفي مدرستكم مكتبةٌ حديثة؟) 4  تبةٌ؟ أعندكم في المدرسة مك)3  

  )77ورودي پيش دانشگاهي عمومي (  »قامت هذه األمة لترفض اإلستسالم«الية؟  العبارة التَّيما هو الفاعل و إعرابه ف .3
   يعراب أصلإ هذه األمة، مرفوع ب)2  عراب ظاهريإ األمة، مرفوع ب)1  

  اً، مرفوع محلّمير المستترهو، الضَّ) 4    اً هذه، مرفوع محلّ)3  

  )77آزاد انساني  اختصاصي (  »و ال ينال العلي من قدم الحذر «الي؟ ما هو الفاعل في المصرع التَّ .4
   هو-العلي ) 4   هو- من )3   الحذر- العلي )2   الحذر- هو )1  

  )77آزاد انساني  اختصاصي (  » بصيرونَلمكم فَمِنْكم كافر و منكم مؤمن و اهللا بما تعهو الّذي خَلَقَ «:كَم فاعالً في آية .5
  أربعة) 4   ثالثة)3   إثنانِ)2   واحد)1  

  )77سراسري تجربي (  در كدام گزينه اسم معرفه وجود دارد؟ .6
  من سألَ سؤاالً) 4   ما سألتني كان مفيداً)3   ما تَسألْ تجد)2   ما سألَ شيئاً)1  

  )77آزاد انساني (  ؟الخطأعين  .7
  اسم تفضيل: خير) 4  اسم تفضيل:  اآلخَر)3   مشبهةةصف:  الدنيا)2  اسم فاعل:  اآلخِر)1  

  )77ورودي پيش دانشگاهي رياضي (  ». برفقٍهايلعام بنتك و ميرأك«ليه بخطٍّ؟ إما هو نوع الفعل فيما أشير  .8
     ماضٍ من باب مفاعلة)2   أمر من باب اِفعال و باب مفاعلة)1  

   باب اِفعالمضارع و أمر من) 4   ماضٍ و أمر من باب مفاعلة)3  

  )78سراسري انساني (  :  إعرابه مع األخبار األخرييختلفميز الخبر الّذي  .9
  هؤالء إخواني) 4   هناك إخواني)3   هذه أمي)2   هذا أبي)1  

10. ون و المساعدة لآلخَرين«الية؟ حيح عن العبارة التَّما هو الص78سراسري اختصاصي انساني (  »المؤمن حريص علي تقديم الع(  
  اسم مبالغة: المؤمن) 4  اسم تفضيل: رين اآلخَ)3  اسم مبالغة:  حريص)2  اسم مفعول: المساعدة )1  

  )79سراسري هنر (  : من المشتقّاتاليكونعين الجواب الّذي  .11
   حمادة-محمود ) 4   أحمد- حامد )3   حماد- حميد )2   تحميد- حمد )1  

  )79سراسري انساني (  :فضيل فيه إسم التَّماجاءعين الجواب الّذي  .12
   عظمي-أعظم ) 4   آخِرة- آخِر )3   حسني- أحسن )2   دنيا- أدني )1  

  )81آزاد انساني (  ؟ليس ضميراً مستتراًفي أي عبارة الفاعل  .13
  .وء في حياتك التجالسين صديقات الس)2  .مسجد المدينةي المغرب في  أحد المسافرينَ أراد أن يصلِّ)1  

  .الح يرفع اإلنسان إلي األعليالعمل الص) 4    .ي المؤمن إذا وعد وف)3  

ِ  ِ  
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 »ال تُصعر خَدك للنّاس و ال تَمشِ في األرضِ مرَحاً، إنّ اهللا ال يحِب كلَّ مختالٍ فَخور«:  في اآلية الكريمةاألسماء المشتقَّةعين  .14
  )79علمي كاربردي (  

   مختال-خد  )4   فخور- مرحاً )3   فخور- مختال )2   مرحاً- مختال )1  

 »تجري الرِّياح بما التشتهي السفن«الية علي التَّرتيب؟ ما هو الفاعل في الجملة التَّ .15
  )81آزاد انساني (  

  اح، أنتيالرِّ) 4   أنت، السفن)3   هي، هي)2  اح، السفني الرِّ)1  

  )81سراسري انساني (  :الخطأعين  .16
  .نحن متعلّمة و هي معلّمة) 4  . أنت نشيط و أنا مجتهدة)3  .نا عالم أنتِ معلّمة و أ)2  . أنا مسلمة و أنتِ مؤمنة)1  

17. ن الص82آزاد انساني (  :حيحعي(  
  1(أباي هو الّذي أمرني بالخير) 4  يطان المبذِّر أخو الشَّ)3   إنّما المؤمنينَ إخوة)2   أخاك في الصف  

18. ن الص82آزاد انساني (  :حيحعي(  
   مازلنا ذو همة و ال أتكاسل)2     أنا ذو همة و ال أتكاسل)1  

  همة و التتكاسل هي ذا) 4   صرت ذي همة و ال أتكاسل)3  

  )82آزاد انساني (  .»من جوع...... ال ..... فراخي : خافت الحمامةُ شديداً و قالت«: عين المناسب للفراغ .19
   تُغني-صغيرٌ ) 4   يغني- صغيرةٌ )3   يغني- صغيرٌ )2   تُغني- صغيرةٌ )1  

  )82آزاد انساني (  مناسب است؟» و إن لَم يكرِمك...... أكرِم «كدام كلمه براي عبارت  .20
  أبك) 4   أبيك)3  بوكأ )2   أباك)1  

  )82آزاد انساني (  أي األجوبة كلّها أسماء جامدة؟ .21
  1(رح  )2  ائم سلوك، قدرة، الد4  ور، وقاية، نظمي الطّ)3   مملوء، غريزة، ج (افئ، الصلّعابيد، الالد  

  )84سراسري تجربي (  : فيه اسم موصولليس ماعين  .22
  ! أفضل األعمال ما فيه صالح و رشاد)2    !؟ون ما ال تفعلون لم تقول)1  

  !إنّا جعلنا ما علي األرض زينة) 4  ! ما تدعوا من الخيرات يسمع)3  

  )85آزاد رياضي (  :معرفةعين الجملة الّتي كلّ أسمائها  .23
  . و ما يدريك لعلّ الساعة قريب)2  .ن يحبون الذهاب إلي مكّة المكرَّمة كثير من المسلمي)1  

  .أنت سترت علي ذنوبي و أنا المحتاج إلي سترها في األخري! ا اهللاي) 4  .نسانُ جهد النَّملة نصب أعينه ليجعل اإل)3  

24. ن األمرَ الصلـ عي حيح)86خارج از كشور (  :  في) تُشبع( 

»مكلَّ جائع......  ....اللّه«  
  1(2   أشْبِع( 3   إشبِع(4   أشبِع (أشْبِع  

عرف :  مِن المنتخباتالخطأميز  .25 لباب87خارج از كشور (   تفاع(  
   تَعارفاألمر للمخاطب) 4   تَعارف الماضي )3   تَعارف المصدر )2   يتَعارف المضارع )1  

  )88آزاد تجربي (  »بشاشةُ الوجه خيرٌ مِن سخاءِ الكَف«: ميز عدد المعارفِ .26
  أربع) 4   سِت)3   خمس)2   ثالثُ)1  
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 )88 خارج از كشور(  :لةسم اآل فيه اليسعين ما « .27

  !هل تعلم أنّ القطّة لها مخلب يبرز حسب إرادتها) 2  !ة في أطراف قريتناهناك مشاهد من الحياة البسيط) 1

  !ضعاف طول مسطرة صديقتييبلغ طول مسطرتي الكبيرة أ) 4  !يلما أجمل المصابيح الّتي تبدو من بعيد ساطعةً عند اللَّ) 3

 )89 خارج از كشور(  :عين الفعل المضاعف .28

  !كنت أتذوق مرّ الحياة و أصبر عليه) 2  !ال تُضيع عمرك بالكسالة و الخمول) 1

  !باح الباكرأديت جميع أمور البيت في الص) 4  !ألحت صديقتي علينا أن نبقي معها) 3

29. عي90 تعاوني سنجش(  :ةن الجملة الفعلي( 

  !المين سيأتي و يمأل األرض بعدلهبعد جور الظَّ) 2  !سهرة األُم لراحة ولدها فقط) 1

3 (4  !ائلين تخفيف لكربكفي إجابتك الس (دقزوال الرُّعب و الوصول إلي النّجاة في الص!  

30. 90  انسانيسراسري(  : مؤخّراًليس ن المبتدأعي( 

  شتريتهاهناك أيضاً كتب في القصص قد اِ) 2  في مكتبة جنب دارنا كتب و رسائل كثيرة) 1

  !سبة للطلّاب مفيدة بالنِّو مضامينها عذبة و) 4  كل و المحتويلها أنواع متنوعة في الشَّ) 3

 )91  انسانيسراسري(  :عين الخبر جملةً .31

  !لم يكن األمر كما تريد في كلّ األحوال) 2  !لتكن محاسبة النّفس لنا أشد محاسبة) 1

  !مال في الصحراء عند طلوع الشّمس لونها كلون العسلكانت الرِّ) 4  !ضطرابإلي الغاية المطلوبة مادمت في اإلال تصل ) 3

 )92 سراسري انساني(  : فيه اسم اآللةليسن ما يع .32

 في البيت ثالث غرف إحداها مكتبة اُختي،) 2  جئنا أنا و اُختي إلي البيت و فتحنا الباب بالمفتاح، ) 1

  !تستخدم اُختي المكنسة لتنظيف غرفتها) 4  مقبض باب المكتبة جديد و هي اختارته و اشترته،) 3

33. 92 سراسري انساني(  :انٍ فيه مفعول به ثليسن ما عي( 

 ! جعل النّاس بهلوالً مسؤوالً عن بناء مسجد و هو لم يبنِ شيئاً) 2  !نسمي هذا المعلّم عادالً ألنّه يقوم بأداء حقّ التّالميذ بدقّة) 1

  !لكنّك كنت جاهالً عن موعدهكنّا نحسبك غافالً عن االمتحان و ) 4  !احاً حريصاً علي الفواكه و أنا أنظر إليه مسروراًأكل الطّفل تفّ) 3

  )93 سراسري انساني(  جملةعين الخبر ليس شبه  .34
1 (هؤالء المتغلّبون علي هواهم من أشجع النّاس بال شك!  

  !إكرام الضيوف بحفاوة عند المسلمين من ثقافتهم الغنية) 2

  !هناك طلّاب مجدون نفتخر بهم بسبب اجتهادهم في كسب العلوم) 3

4 ( في الحيوانات أقوي من اإلنسان بدرجة أو درجاتبعض الحواس!  
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 اعراب المضارع

مجهول الالفعل المبني
  الناقصةاألفعال

 النَّواسخ

   مازال- مادام- ليس- أصبح- صار-كانَ
  اسم مرفوع و خبر منصوب:اعراب

   ضمير مستتر-3 ضمير بارز -2 اسم ظاهر -1:انواع اسم

 ....) يذهبان-يذهب: (المضارع المرفوع

  ....). أن يذهبا -أَنْ يذهب: (مضارع+ حتَّي- لِـ- كَي- لَن-أن:المضارع المنصوب

مجزوممضارع
  ..... لنذهب -لم يذهب: مضارع+  الء نهي-)امر ( لـِِ- لما-لم

  من يجتهد ينجح: مضارع+ مضارع+  أينما- متي- مهما- ما- من-إنْ
  إجتهد تنجح: مضارع+  فعل نهي-فعل امر

   أُستُغْفِرَ- أُفْتِتُح-جرِح:  ــُـــِـــَـ-فُعِلَ:فعل ماضي

   يستَخْرَج- يكْتَسب-يقْتَلُ: ــَــُ ـُــَ-يفْعلُ:فعل مضارع
   ضمير مستتر-3 ضمير بارز -2 اسم ظاهر -1:انواع نايب فاعل

   شبه جمله-3ي فعليه   جمله- 2 مفرد -1:انواع خبر

   مقاربهافعال

ي- أوشك-كادسلَ- شرع-  بدأ- أخَذ- ععج   

  اسم مرفوع و خبر منصوب:اعراب
   ضمير مستتر-3 ضمير بارز -2 اسم ظاهر -1:انواع اسم

  )هميشه به صورت فعل مضارع: (انواع خبر

  بالفعلالحروف المشبة

   لعلَّ- لكنَّ- ليت- كأَنَّ- أنَّ-إنَّ

  اسم منصوب و خبر مرفوع: اعراب
   ضمير متَّصل-2 اسم ظاهر -1: انواع اسم

   شبه جمله-3ي فعليه   جمله- 2 مفرد -1: انواع خبر

  الجنسالء نفي

 ال

  اسم منصوب و خبر مرفوع:اعراب
  هميشه مفرد و نكره و مبني بر فتحه: انواع اسم

   شبه جمله-3ي فعليه   جمله- 2 مفرد -1: انواع خبر

 الصفــة

  )اليهي مجرور است هر مضاف: إليه مجروركلُّ مضاف(اليهالمضاف

  ي وصفيه جمله

   نهاراً- ليالً- مساء- صباحاً-  أَمسِ- غداً-اليوم:ظرف زمان

   وراء- خِاللَ- بين- خلف- أمام- هناك-هنا: ظرف مكان

   شُجيرة-قُلَيم: فُعيلَة-فُعيل:المصغِّر

  طمي فاي+فاطمة:ي+اسم:االمنسوب

 إليهو المضاف الصفــة

المفعول فيه

 انواع اسم

 تعداد سؤاالت فصل
22 

 تعداد سؤاالت سراسري

18 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

4 

 ميزان تسلط خود را :گام اول
 .با رنگ مشخص كنيد

     خيلي خوب:آبي
   متوسط:سبز
به اين قسمت مسلط  :قرمز

  .نيستم
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول، به آن مبحث مسلط نبوديد و 
ا در حد رنگ قرمز دانش خود ر

هاي بعدي  ارزيابي كرديد، در نوبت
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي

  مفرد

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

    قرمزآبي     سبز

آبي     سبز     قرمز
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  الدرس الثّاني                      

 

  :اعراب فعل مضارع
  
  :مضارع بر سه گونه است : اعراب فعل مضارع■
» مضارع مرفوع«بر سر مضارع در نيايند آن مضارع را  اگر حروف ناصبه و يا ادوات جازمه : مضارع مرفوع يا مضارع اِخباري- 1

و در هفت )  نذهب- أذهب – تَذهب – تذهب –يذهب (مضارع مرفوع در پنج صيغه اعراب اصلي دارد . يذهب: گويند مانندمي
  . ي آن هم مبني هستندو دو صيغه)  تذهبانِ- تذهبينَ – تذهبونَ – تذهبانِ – يذهبونَ –يذهبانِ (صيغه اعراب فرعي دارد 

بدين معنا كه . شودآيد مضارع، منصوب ميي مضارع، بر سر آن در اگر يكي از حروف ناصبه: مضارع منصوب يا مضارع اِلتزامي- 2
بنابراين در پنج صيغه، اعراب . شودهاي معرب حذف ميشود و نون اعراب از آخر صيغهدار ميدار، فتحههاي ضمهآخر صيغه
و در هفت صيغه، اعراب مضارع، اعراب ) ن نذهبأ – أن أذْهب – أنْ تَذْهب –أن يذْهب (وب، اعراب اصلي خواهد بود مضارع منص

  )  لن تَذهبا– حتّي تذهبي – أن تذهبوا – لِتَذهبا – كي تذهبا – لن يذهبوا –أن يذهبا (فرعي با حذف نون اعراب خواهد بود 
  :شودت مجزوم مي مضارع در سه حال: مضارع مجزوم- 3

 –لم يذهب : مانند.  الء نهي–) امر( لِـ – لما –لم : حروف جازمه عبارتند از. وقتي حروف جازمه بر سر آن درآيد:  حالت أول
  .التذهبا

هر ( 'ي متَ–) هر چه( ما –) هركس( من –) اگر(إنْ : ادوات شرط عبارتند از. وقتي ادوات شرط بر سر مضارع درآيند: حالت دوم
ادوات شرط معناي فعل شرط را به مضارع . إن تجتهد، تَنْجح و من يطلبوا يجِدوا: مانند). هرچه( مهما –) هرجا( أينما –) وقت

  .كنندالتزامي و جواب شرط را از نظر معنا به مضارع اخباري تبديل مي
  إجتهد تَنْجح: مانند. شودم مي مجزو،واقع شود) امر و نهي(اگر فعل مضارع بعد از فعل طلبي : حالت سوم

 - 1: كنيميها به صورت زير عمل مبراي مجهول كردن فعل. زبان عربي فعل امر و فعل الزم مجهول ندارنددر  : معلوم و مجهول■
 به نماييم ودار قبل از آن را مضموم ميهاي حركتكنيم و حرفي أول، حرف پيش از آخر آن را مكسور ميدر صيغه: فعل ماضي

  . تُعلِّم← اُنْزِلَ و تَعلَّم ←أنزَلَ : مانند. زنيمحرف آخر دست نمي
   تُدورِك← و تدارك قُوتِلَ ←قاتَلَ : شود مانند و تفاعل حرف الف تبديل به واو مية در مجهول ماضي دو باب مفاعل!نكته

: مانند. دهيمنماييم و حرف آخر را تغيير نميح ميكنيم و حرف پيش از آخر را مفتوحرف مضارعه را مضموم مي:  فعل مضارع- 2
  . يستَخْدم← ينْصرُ و يستَخْدِم ←ينْصرُ 

 فاعل جمله را -3كنيم  فعل جمله را مجهول مي-2كنيم  فعل و فاعل و مفعول جمله را مشخص مي-1 :روش مجهول كردن جمله
 اگر نايب فاعل - 5گذاريم كنيم و نام آن را نايب فاعل ميم و مرفوع مينشاني مفعول جمله را به جاي فاعل مي- 4كنيم حذف مي

   تُعلِّمت دروس كثيرةٌ←تعلَّمت فاطمةُ دروساً كثيرةً : مانند. شودمؤنّث باشد فعل مجهول هم مؤنّث مي
ات اعرابي و رها را دچار تغيي و آنآيندشود كه بر سر مبتدا و خبر در مي و حروفي گفته مينواسخ به افعال : نواسخ مبتدا و خبر■

   افعال مقاربه-4 الي نفي جنس -3 حروف مشبهة بالفعل - 2 افعال ناقصه -1: كنند نواسخ مبتدا و خبر عبارتند ازمعنايي مي
 ليس –) پيوسته(لَ  مازا–) تا زماني كه( مادام –) شد ('ي أمس–) شد( أصبح –) شد( صار –) بود(كان : عبارتند از :افعال ناقصه ●
كان األشخاص : ها باشد مانندكنند تا خبر آنها باشد و خبر را منصوب ميكنند تا اسم آناين افعال مبتدا را مرفوع مي). نيست(

  .و منصوب است) كان(خبر ) مجتمعينَ(و مرفوع ) كان(اسم ) األشخاص(در اين عبارت . مجتمعينَ في الشّارع
شروع كرد به ( أخَذَ، بدأ، جعلَ و شَرَع –) نزديك بود( أوشَك –) اميد داشت(ي س ع–) نزديك بود (كاد: ند ازعبارت :افعال مقاربه ●

ها باشد و تنها فرق كنند تا خبر آنها باشد و خبر را منصوب ميكنند تا اسم آناين افعال مانند افعال ناقصه مبتدا را مرفوع مي....) 
  .ها هميشه به صورت فعل مضارع استفعال ناقصه اين است كه خبر آنها با ابسيار مهم آن
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ها كنند تا خبر آنها باشد و خبر را مرفوع مي تا اسم آنكنندحروفي هستند كه مبتدا را منصوب مي  : بالفعلـةـحروف مشبه● 
 لكِنَّ –) شايد( لَعلَّ –) اي كاش(ت ي لَ–) گويا ( كأنَّ-) اين است كه–كه  اين–كه ( أنَّ -)همانا(إنَّ : اين حروف عبارتند از. باشد

  ).ولي(
» ماي كافّه«، »ما«به اين . داردها را از عمل باز ميبچسبد آن) إنَّ و أنَّ(به آخر حروف مشبهة به ويژه » ما« اگر حرف !نكته
  .سعيد من لم يظْلِمِ النّاسإنَّما ال: مانند» اسم«است نه » مبتدا«،»ما«در اين حالت اسم بعد از . گويندمي
كند تا اسمش باشد و خبر را  عمل الي نفي جنس مانند حروف مشبهة بالفعل است يعني مبتدا را منصوب مي: الي نفي جنس●

  .باشدكند تا خبرش باشد با اين فرق كه اسم ال هميشه مبني بر فتحه ميمرفوع مي
ي پيش از خود را ي بعد از يك اسم نكره است كه اسم و يا جملهشتق و يا جمله مصفت اسم غالباً ):صفت و موصوف( الوصف ■

مفرد و مثنّي و ( يك اسم غالباً مشتقّ است كه در چهار ويژگي از ده ويژگي : صفت مفرد- 1: صفت بر دو نوع است. كندتوصيف مي
 اگر !نكته. شاهدت غُالمينِ ذكيينِ: د است مانندتابع موصوف خو) جمع، مذكر و مؤنث، معرفه و نكره و مرفوع و منصوب و مجرور
 شرط اصلي :ي وصفيه جمله- 2. اِشتريت أسماكاً حمراء: مانند. رودموصوف جمع غير عاقل باشد صفتش غالباً مفرد مؤنث به كار مي

آيد و هم به ي اسميه ميملهي وصفيه هم به صورت جي وصفيه اين است كه موصوفش حتماً بايد يك اسم نكره باشد جملهجمله
  .رأيت ظبياً له قرنانِ/ هذا رجلٌ يعلم علوماً كثيرةً : ي فعليه مانندصورت جمله

و به » مضاف«به اسم اول . كنيمتر يك اسم آن را به اسمي ديگر اضافه مي بيشبراي توضيح ):إليهالمضاف و المضاف (ـة اإلضافـ■
 اگر مثنّي يا جمع مذكر باشد - 3گيرد  تنوين نمي- 2گيرد نمي» أل «- 1: هاي مضافيژگيو. گويندمي» إليهمضاف«اسم دوم 

: إليههاي مضافويژگي. شود مضاف بودن نقش نيست و نقش آن در تركيب جمله معلوم مي- 4شود حرف نون از آخرش حذف مي
مگر » أل«إليه يا بايد تنوين داشته باشد و يا مضاف) 2)  مجروراليه ٌ مضافكلُّ (إليه نقش است و هميشه هم مجرور است مضاف) 1
  .كتاب مريم هنا: گيرد مانندكه اسم غير منصرف باشد كه در اين صورت تنوين و كسره نميآن
 - 1: هدف از مصغّر كردن چند چيز است. گويندمي» اسم مصغَّر« اگر اسم معمولي را تصغير و كوچك كنيم آن را  : اسم مصغَّر■
اظهار (ب ي تحب- 3)  مردك- مردكه (ل يرج:  تحقير كردن مانند-2) مرد كوچك اندام(ل يرج: چك نشان دادن اندازه مانندكو

كمي بعد از درس از (أخرُج من الصف بعيد الدرس :  كم نشان دادن زمان مانند- 4)  كودك دلبند–طفلك (ل يطُفَ: مانند) دوستي
كنيم تبديل مي» لَةيفُع«يا » فُعيل«كنيم آن را بر وزن » مصغّر«اگر بخواهيم اسمي را : اي تصغيرهروش.) شومكالس خارج مي

  .هستند» شَجرَةَ«و » قَلَم«كه به ترتيب مصغَّر » شُجيرة«و » قُلَيم«: مانند
گويند و روش مي» اسم منسوب«ا  اسمي را به جايي يا شهري و يا شغلي و يا صفتي نسبت بدهيم آن راگر بخواهيم : اسم منسوب■

 هنگام نسبت حرف ختم شود به) ة( اگر اسمي به حرف -1: به آخر آن اسم است) ي(افزودن حرف ياء مشدد  با ساختن آن هم
است و اگر حرف آخر اسمي الف باشد حرف آخر آن به » فاطمي«فاطمة كه اسم منسوب آن : مانند. شودف ميذاز آخر آن ح) ة(

اي و اگر كلمه) »دنيا«اسم منسوب (» دنيوي«و ) »'يمصطَفَ«اسم منسوب (» مصطفوي«: شود مانندمي» واو«بت تبديل به هنگام نس
  )»الهادي«اسم منسوب (» الهادوي«: شود مانندمي» واو«تبديل به » ي«ختم شود، به هنگام نسبت حرف ) ي(به حرف 

  . هذا رجلٌ سياسي و هذه إمرأةٌ سياسيةٌ: رود مانند عنوان صفت به كار مي اسم منسوب معموالً در ساختار جمله، به!نكته
) شبانگاه( عشاء – نهاراً – ليالً –يوماً :  اسم منصوبي است كه معناي زمان يا مكان وقوع فعل را دارد مانند):الظرف( مفعول فيه ■

  .ت أمام المعلّمِ صباح اليومِ  و سألتُه أسئلةً هامةًجلس: مانند...  أمام و – خلف – فوقَ – هناك –غُروباً و هنا 
/ اثنان واحدةٌ،/ واحد  (2و 1 عددهاي -1: شودرود و به سه گروه تقسيم مي عدد براي شمردن اشياء به كار مي: عدد و معدود■

 -2جاءني ضيفانِ إثنانِ : روند مانندبه كار مي) صفت(روند بلكه براي توصيف ها به عنوان شمردن به كار نمي اين عدد)إثنتانِ
 - عشر  تسعة،– الثَّمانية، تسع – سبعة، الثَّماني – ستّة، سبع – خمسة، ست – أربعة، خمس -  ثالثة، أربع–ثالث  (10 تا 3عددهاي 

نكره ) ها دنس آنمخالف ج) ج) اليهمضاف(مجرور ) جمع  ب) الف: هاروند و معدود آناين عددها براي شمارش به كار مي) عشرة
اين عددها نيز براي  : ]) عشْرَةيإثْنَتَ( إثنتا عشْرَة –)  عشَرَيإثْنَ( إثناعشر [ 12 و 11 عددهاي -3. هذه عشَرَةُ كُتُبٍ: باشد مانندمي

حد عشَر طائراً أ: باشد مانندمنصوب مي) موافق با جنس معدود  د) نكره ج) مفرد ب) الف: هاروند و معدود آنشمردن به كار مي
  .القفصفي 
  .اند و اعرابشان محلّي است مبني بر فتحه12 و دهگان 11 عدد !نكته
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  )81سراسري  هنر (  :الخطأعين  .35
  .نَشتري المالبس و بعض األشياء ذهبنا إلي السوق لِ)2  ! إقرأ لِأسمع صوتَك، و أتأملَ في كالمِك)1  
  !بيع يدوم حتّي نَتَمتَّع بطقسه المعتدلليت الرَّ) 4  .قون جميع أهدافهملَن يهدأ المسلمون حتّي يحقِّ) 3 

36. »ةًإنْ نتَعلَّملُغةً عالمي ةِ نَفْهمن . » اللّغةَ العربي82سراسري انساني (  :الخطأعي(  
   نفهم، لغةاللّغة،) 4  ة، لغة، عالميةي العرب)3   اللّغة، العربية، نفهم)2   نتعلّم، العربية، نفهم)1  

  )82آزاد تجربي (  »اإلنسان...... العلم أفضل شيءٍ «ما هو المناسب للفراغ؟  .37
  نالهي) 4   تناله)3   ينالها)2   تنالها)1  

38. ن الصسي «: حيح للفراغعي82آزاد انساني (  ».كُم...... عنكم ...... كم أن ...... ع(  
  1( كفّر /  ربئاتِ/ ي2  سي( ئا/ يكفّر /  رب3  تِسي( كفِّر /  ربي /ئات4  سي ( يكفّر / رب /ئاتسي  

39. ن الص82آزاد انساني (  :حيحعي(  
   إلهي أنت ذا فَضْلٍ و منٍّ)2   من يهدي اهللاُ فهو المهتدي)1  

  .المسلم يدعو اهللاَ و يسعي آلخرته) 4     من يهدِ اهللاُ فهو المهتدي)3  

40. ن الصإليها فهيماً..... لقائلة أن مِن سعادة ا«: حيح للفراغعي 83سراسري هنر (  »المستمع(  
  كانت) 4   يكون)3   تكون)2   يكن)1  

  )83سراسري رياضي (   »اس فَسقطت علي األرضٍائر فوه لِينْطِقْ للنَّفَتََح الطَّ«: األَخطاءصحح  .41
  فا، ينطقَ، سقَط، األرضِ) 4  اس، إلي فا، هما، النّ)3   فتحت، ها، ينطقَ)2  ائرة، ها، األرض الطَّ)1  

  )83سراسري انساني (  »....... حقيقةَ ...... بالعدالة و أدرك صاحب ...... حكَم «: عين الصحيح للفراغ .42
  القاضي، الدعوي، األمرُ) 4   القاضي، الدعوي، األمرِ )3   القاضي، الدعوي، األمرِ)2   القاضي، دعوا، أمرِ)1  

 )83سراسري هنر (  »اء المسلمين أوجدوا الثَّروات العلمية في الضوء القرآن الكريمالعلم«: صحح األخطاء .43

  ثرواتِ، ضوء، قرآن) 2    المسلمون، العلمي، ضوءٍ) 1  
 المسلمون، الثَّرواتِ، ضوء) 4    العلماء، اُوجد، الثَّرواتِ) 3  

  )83سراسري زبان (  »الطّفولةفي زمن ..... األيام ..... النَّفس ال ...... « : مأل الفراغ بالكلمة المناسبةإ .44
 تلك، تَنس، الجميالت ) 4   هذا، ينسي، الجميل)3   هذه، تَنسي، الجميلة)2   ذلك، نَسيت، جميلة)1  

45. ن الصو التَنزلُ ........ إلّا بعد ...... لَيست «: حيح للفراغعي .......83سراسري رياضي (  »!ماء جاهزةًمن الس(  
  الرَّاحةَ، تَعِب، النِّعمةُ) 4   الرَّاحةُ، التّعبِ، النِّعم)3   الرَّاحةَ، التّعبِ، النِّعم)2  ، التّعب، النَّعيم  الرَّاحةُ)1  

  )83سراسري تجربي (  ».المديرة خصصت جائزتان إثنتان لثالث طالبة فائز«: األخطاءعين  .46
   خصصت، ثالث، فائز)2    ، ثالثلمديرة، إثنانِا )1  
  جائزتان، إثنتانِ، طالبة، فائز) 4  ، طالبة، إثنتانِيرة، جائزتانِ المد)3  

47. ن الصرِّ...... لَّفوا تأليفاتٍ قد أ.... كان العلماء «: حيح للفراغعي85آزاد انساني (  ».  العصورعلي م(  
  المسلمانِ، عديدةً) 4  عديدةٍ المسلمونَ،)3   المسلمينَ، عديدةٍ)2   المسلمونَ، عديدةً)1  

48. 88خارج از كشور (  : فيه اُسلوب الشرطليسن ما عي( 

  مع يعش في أمن و راحةمن يترك الحرص و الطَّ) 2  المشاكل في حياتهم ينالوا آمالهممن يتحملوا ) 1  
  .نفاقهاس بإمن ينفق أمواله في سبيل اهللا و يساعد النّ) 4  رجات العاليةموره يصل إلي الد أمن يكن الئقاً في) 3  



  
  

  

 صفحه
18 

  

 )90سراسري انساني (  :ضارع مبنياًعين الم .49

  !اونَّ علي بناء ثقافتناعنساء بلدنا يت) 2  !صول الحياة لم يبعث األنبياء إلّا لتعليم أ)1  
  3 (ونالمقيمون للصحبا يال عاقبة إلّا لمن يتّقي اهللا) 4  !الة حقّاً ينفقون مم!  

  

50. ن الممنوع من الص90سراسري انساني (  :رف يقبل الكسرةعي( 

  !علينا أن نستمع إلي علماء عظماء لنكتسب من فضائلهم) 1  
  !إنّ اآلخرة من أقرب البيوت إلي رضي اهللا و أبعدها من غضبه) 2  
  !مررت بمدارس و مشاهد خضراء في بلدكم التوجد في بلدنا مثلها) 3  
  !زين زقاقنا بمصابيح جميلة حمراء لم يشاهد مثلُهاعند رجوعكم من الحج سأ) 4  

 )90سراسري انساني (  :عين الموصول منصوباً .51

  !يجاهد في سبيل اهللا من يؤمن باهللا و بسبيله) 2  !ليطلب من كلّ األفراد ما يقدرون إجراءه) 1  
  !ات الحسنة ما تكسبونها تدريجياً طول حياتكمإنّ الصف) 4  !ي الدرجات العلميةينتخب مدير المدرسة من حصل عل) 3  

52. من األسماء ن الفاعل عي91سراسري انساني (  :رفالممنوعة من الص( 

  !شاهدت يعقوب في الشوارع المزدحمة) 2  !سمع بهلول كالم الرّجل الكاذب) 1  
  !سرائيل ا  بعث طالوت ملكاً في قوم بنياهللا) 4  !نجح أحمد في مباراة كرة القدم) 3  

53. 92 سراسري انساني(  : من حيث عالمة اإلعرابيختلفن المنقوص عي( 

    إنّ القاضي العادل يقصد حصحصة الحقّ،) 1  
 كلّ النّاس يريدون من القاضي أن يحكم بالعدل،) 2  

  في كلّ حكم بعض النّاس يرضون و بعضهم ال يرضون عن القاضي،) 3  
  !و النّاس يتكلّمون عن حكم القاضي دائماً إما بالرّد و إما بالقبول) 4  

54. للمجهولالخطأن عي 92سراسري انساني (  : في المبني( 

 ! ما هدي القوم الظّالموناليهدي اهللا القوم الظّالمين) 1  

 ! اليري جمال الحقيقةالتري النّفس العبوس جمال الحقيقة) 2  

 ! يشجع المسلمون علي طلب العلميشجع اإلسالم المسلمين علي طلب العلم) 3  

  ! تُربي االُختان اللّتان تحاوالن كثيراًتربي المعلّمة االُختين اللّتين تحاوالن كثيراً) 4  
 )92سراسري انساني (  : اسخةالنَّ» ال«عين  .55

 !قي ال علي جميع الحاضرينسلّمت علي صدي) 2  !الّذي اليعمل بجد لن يري النّجاح في حياته) 1  

  !إنّ أخاه ال يدرس في البيت، بل في المدرسة) 4  !الهعترف بأنّه ال نفع في مجالسة الجيجب أن ن) 3  
 )93 سراسري انساني(  :جواباً فيه المنسوب و المصغّرعين  .56

  !ماءائية تنزل من السيتكون المطر من قُطيرات م) 2  !اليوم لم تحصل الفُرص الذهبية لي و الُختي الكبيرة) 1

  !المجد الشعبي يحصل ببطولة الشّباب في كلّ المجاالت) 4  !شاهدت الطّفيل الفقير في الشّارع يبحث عن الطّعام) 3
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 المثال :الدرس الثالث
  

  

 انواع الفعل

 المثال

 عالل مثال واويا

  ... وجد - وعد-وقَف: مثال واوي

  يك يا دو حرف اصلي آن حرف علّه است:فعل معتلّ

  يك از حروف اصلي آن حرف علّه نيستهيچ:فعل صحيح

   ...يقِنَ - وصلَ: مثال

  ... خاف - قالَ: اجوف

  ... هدي -دعا: ناقص

  ... يسرَ -وصلَ: فعلي كه اولين حرف اصلي آن حرف علّه باشد:تعريف

 انواع مثال

  .حرف علّه در ماضي مثال واوي اعالل ندارد:ماضي

 يقِفوقف ــَـ يوقِف: شود حرف علّه در مضارع مثال واوي حذف مي:مضارع
   قِفتَقِف : شود حرف علّه در امر حاضر مثال واوي نيز حذف مي:امر

   أوصلَوصلَ: الل ندارداع: ماضي

   يوصِِلُ أوصلَوصلَ: اعالل ندارد:مضارع
   أوصِلْ يوصلُ أَوصلَوصلَ:اعالل ندارد:امر

   ايصالاِوصال: اعالل قلب واو به ياء دارد:مصدر

   اِستَوضَحوضَح: اعالل ندارد: ماضي

   يستَوضِح اِستَوضَحوضَح:اعالل ندارد:مضارع
   اِستَوضِح يستَوضِح اِستَوضَحوضَح:اعالل ندارد:امر

   استيضاحاستوِضاح: اعالل قلب واو به ياء دارد:مصدر

  ... قرأ - سأل- أخذ:مهموز

  ... زلزل -مد: مضاعف

  ... شاهد -خرج: سالم
 ) ي- ا-و(واي:حروف علّه

 ) درسي حذف شده است از كتاب( يقِظَ - يقِنَ: مثال يايي

 مثال واوي در باب إفعال

 مثال واوي در باب استفعال

 ميزان تسلط خود را :گام اول
 .با رنگ مشخص كنيد

     خيلي خوب:آبي
   متوسط:سبز
به اين قسمت مسلط  :قرمز

  .نيستم
اگر در گام  :هاي بعدي گام

اول، به آن مبحث مسلط نبوديد و 
دانش خود را در حد رنگ قرمز 

هاي بعدي  ارزيابي كرديد، در نوبت
مطالعه و تمرين، در صورتي كه 

هاي  توانيد خانه پيشرفت كرديد مي

 االت فصلتعداد سؤ

37 

تعداد سؤاالت سراسري
20 

ها تعداد سؤاالت ساير آزمون
17 

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

آبي     سبز     قرمز

7 

آبي     سبز     قرمز
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  الدرس الثالث                      
 

  فعل معتلّ و مثال و احكام آن
  
يك از  افعالي هستند كه هيچ:  افعال صحيح- 1: اند  افعال در زبان عربي بر دو گونه:يجنس حروف اصلنظر  انواع فعل از ■

: مانند) واو و ياء و الف منقلبه/ اي طلبه بود حرف علّه سه ( ي – ا –و : ه عبارتند ازحروف علّ. ها حرف علّه نباشد حروف اصلي آن
 –وصل : باشد مانند)  ي- ا –و (ها حرف عله  ستند كه يك يا دو حرف اصلي آنافعالي ه:  افعال متعلّ-2 مدخْتَس و اِلَ و قاتَبرَضَ

  .ف يقِ– فقَو: فعلي است كه حرف اولش واو يا ياء باشد مانند:  مثال-1: انواع معتلّ. قال و هدي
  .تواند الف باشد زيرا الف هميشه ساكن است ل هيچ فعلي نمي حرف او!نكته

  ، باع و خافف دوم اصلي آن واو يا ياء يا الف باشد مانند قالَفعلي است كه حر:  اجوف- 2
  .هدي و دعا: فعلي است كه حرف سوم اصلي آن حرف علّه باشد مانند:  ناقص- 3

هاي درسي حذف شده است لذا تنها مثال واوي را  از كتاب» مثال يايي«چون كنيم و  احكام فعل مثال را بررسي ميدر اين فصل 
  .نيمك بررسي مي

  : اعالل در مثال واوي ثالثي مجرد●
اعاللي ) چه معلوم و چه مجهول( آن  ماضيشود ولي در زمان در مضارع و امر از مثال واوي حذف مي) واو ( حرف علّه:هقاعد

  .گيرد صورت نمي
  ت، وقَفتُما، وقَفتُم، وقَفْتِ، وقَفْتُما، وقَفْتُنَّ، وقَفْت، وقَفْناا، وقَفْنَ، وقَفت، وقَفَتوا، وقَفَ، وقَفا، وقَفُفقَو) ماضي (←) ايستادن(وف الوقُ: - 1

  .شود ي ماضي مثال واوي حرف علّه حذف نمي  صيغه14 ديديم كه در !گيري نتيجه

يوقِف وقَف:  مضارع- 2 
  قِفْنَ، اَقِف، نَقِففانِ، تَقِفينَ، تَقِونَ، تَفُقِفان، تَقِفنَ، تَقِف، تَقِيفانِ، قِونَ، تَقِف، تَانِ، يقِفقِفيقِف، ي واوحذف

  

قِف تَ يقِفوقَف:  امر حاضر- 3
   ... قِفامر

گيريم و سپس اعالل مضارع را براي امر هم محسوب  ها مي ي آن هاي اعالل شده مر حاضر افعال معتلّ را از مضارعا: لي او  نكته
  . كنيم مي

 وعد : شود مانند در ماضي مجهول مثال واوي و نيز در مضارع مجهول آن حرف علّه، اعالل ندارد و حذف نمي: ي دوم نكته
 

 و يعِد وعِدمجهول 
   يوعد مجهول

ي حذف واو در مضارع مربوط به  باشد و قاعده مي» َ- فَعلَ «و » ِ–فَعلَ «: فعل مثال واوي غالباً داراي دو وزن است :ابواب مثال واوي
: شود مانند حذف نمي) مانند ماضي(او از مضارع هم باشد حرف و» يفعلُ«اين دو باب است ولي اگر مضارع مثال واوي بر وزن 

  ترسيد): يوجلُ(ُ –وجِلَ 
  :اعالل در مثال واوي ثالثي مزيد ●

كه حرف پيش از واو مكسور است قلب به ياء  ت آناگر فعل مثال واوي را به باب افعال ببريم تنها در مصدر اين باب به علّ: قاعده
وقَف: شود مانند مي 

أوقَف افعالباب 
 يوقِفمضارع 

وقاف إمصدر 
 ولي در فعل ماضي و مضارع و امر  إيقافواوقلب

  :ها را ببينيم بريم تا تغييرات آن افعال مي چند فعل مثال واوي را به باب ،در زير. اين باب حرف علّه، اعاللي ندارد
درو  

 أوردافعال 
 يورِدمضارع 

درِ أوحاضرامر 
 إورادمصدر إيراد   

 )رسيد (وصل 
  أوصلَافعالباب 

  يوصِلُمضارع 
  أوصِلحاضرامر 

  إوصالمصدر رساندن(يصال  إ(  

 )كوتاه بود(وجزَ  
  أوجزَافعالباب 

  يوجِزُمضارع 
  أوجِزحاضرامر 

  إوجازمصدر  كوتاه كردن(يجاز إ(  




