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                                                                آموزش عربی                                                                                      

*( َد الن َکَرة  َاجلُمَلُ بع جمله ی وصفیه ) _قواعد درس چهارم *  

 

 :در عربی دو مدل صفت داریم ✍

 ��هست  " س يارة "صفت مفرد برای  " مجيل "اینجا  ��) ماشین زیبایی دارم(  لر.يل س يارةر مجيصفت مفرد، مثل ؛ _1 

 

 .صفت جمله یا جمله ی وصفیه _2

 می دهد، جمله وصفیه میگوییم. اسم نکره توضیح  کیدر مورد جمله ای که به  ��

 

 ��به راحتی قابل تشخیص است. زیرنکات  با درنظر گرفتن جمله وصفیه *

 

. مثال؛ استفاده کنیم. "که  "مجبور باشیم بعد از اسم نکره  از حرف ربط  آن جمه ی باید در تر_1  رأ يُت قاضيًا ََيُُکُ ابلَعدل 

 ( ) یک قاضی را دیدم که به عدالت حکم می کرد. 

ت جمله ی استفاده کنیم و در اینصور "که  "یم از ومجبور میشد، که اسم موصول دارنهم در جمالتی   دمراقب باشیالبته   ��

 ( د آی اسم معرفه می کدر این موارد قبل از اسم موصول ی) البته معموال  . وصفیه نخواهد بود

خُص الي يتلک ُم يف ما يَعُل.مثال؛   ) او کسی است که در مورد آنچه می داند صحبت میکند. ( ُهَو الش 

 : ا این جمله به دو دلیل جمله ی وصفیه نیستاستفاده کنیم ام "که  "مجبور شدیم از حرف ربط با اینکه اینجا  �� 

  .معرفه به ال هست" الشخص "   �� د.اسم معرفه توضیح میده کالف( چون در مورد ی

 است. واقع شده  " الي "ب( چون این جمله بعد از اسم موصول 

ن جمله بعد از اسم آ رحتی اگ ) له ی وصفیه محسوب کنیم.بعنوان جم آنرانیم انمیتو د،باشداشته خبر نقش جمله ای  راگ_2

 د. ( ده باشآمنکره 

نقش خبر " ُد جیته"   اینجا چونکه فعل �� () انسان موفق، در زندگی تالش میکند.  الانساُن الن احُج جَیتَه د يف احلياة.  مثال؛

 !!ت. پس جمله ی وصفیه نیس د،توضیح میده  " الانسان "اسم معرفه  در موردداره و از طرفی 
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 ��ریمونیم جمله ی وصفیه بحساب بیاابه هیچ وجه نمیتوآیند،  می " ، فـَ ، ُثَّ و  "که بعد از را جمالتی _3

.  مثال؛ َجَرة  ُثَّ َسقَطَ عل الار ض   ( آمده ُثَّ ) عد از ب " َسقَطَ عل الار ض   "له ی چون جماینجا  ��  َجلََس طائرر عل الش 

  ️ .پس جمله ی وصفیه نیست

 

 �🔔�نکته ی بسیاااااااااار مهم �🔔�

 ��  شود.بعنوان جمله ی وصفیه استفاده  دناجمله ی اسمیه هم میتو*

 

 . ( ) زیر درختی نشستم که برگهایش سبز بود َجلَسُت َُتَت ْشرٍة َاوراقُها َخضاُء._1مثال 

 .هست " ْشرة "  جمله ی وصفیه برای"  اوراقها خضاء"  اینجا عبارت ��

. ؛ _2مثال  عُرها غاليةر  ) یک کیف خریدم که قیمتش گران بود. (  ا شرَتَيُت َمحفَظًة س 

 �� هست." حمفظة "  جمله ی وصفیه برای"  سعرها غالية"  اینجا هم عبارت ��

 

 

 *نکات ترجمه ای*

 

 ��استفاده کنیم« که » بال گفتیم باید در ابتدای جمله ی وصفیه از حرف ربط طور که قانهم*

 

جمه ی آنها به تردر اینصورت برای فعل داشته باشیم که  دو است ممکن د،ت در عبارتی که جمله ی وصفیه دارگاهی اوقا*

 : عمل می کنیم  شکلاین 

 �� بصورت ماضی استمراری ترجمه میکنیم امی رفعل دو  �� دل اولی ماضی و فعل دوم مضارع باشاگر فع الف(

.  مثال؛ دق   ) صدایی شنیدم که مرا به صداقت و راستگویی دعوت میکرد. ( ََس عُت نداًء يَدعوين ا يل الص 

ی بصورت ماضی استمراری ترجمه بنابراین فعل دوم �� مضارع"  يدعوين"  ماضی و فعل دوم"  َسعُت "  فعل اولی یعنی �� 

 �� ودمیش
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 ترجمه میکنیم.  بعیدیا ماضی ساده بصورت ماضی  اعل دومی رف �� دولی ماضی و فعل دومی هم ماضی باشاگر فعل اب( 

 

َك. مثال؛  ��ر قلبت تاثیر گذاشت/ تاثیر گذاشته بود. ( ) تو آیه ای را خواندی که ب أ نَت قرأ َت أ يًة َاثََّرتج يف قلب 

 

 

بصورت مضارع التزامی یا مضارع اخباری ترجمه  افعل دومی ر �� دی مضارع و فعل دومی هم مضارع باشاگر فعل اولج( 

 ��میکنیم

 

.مثال دين ا يل احلقیقة   راهنمایی می کند. (  /) کتابی را می خواهم که مرا به سمت حقیقت راهنمایی کند. ؛ ُاريُد كتااًب يُرش 

 

 *در صورتیکه زمان دوجمله با سه حالت باال مطابق نباشد، فعلها را به همان حالتی که هستند ترجمه میکنیم. 

 

 ) این درختی است که میوه نمی دهد. (   هذه ْشرةر ال تمُثُر.: مثال
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