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*افعال ناقصه  _م هفتقواعد درس  *     

 .استفاده میکنیم....« است، بود، شد، » ی کامل کردن جمله از افعال کمکی مثل در زبان فارسی گاهی اوقات برا*

 .در زبان عربی هم داریم را معادل این افعال

 یمویمیگ« افعال ناقصه » به افعال کمکی در زبان عربی   ��

 جمالت ایجاد آندر  او تغییراتی ر وندکه به اول جمالت اسمیه اضافه میشافعال ناقصه عربی افعالی هستند *

 .میکنند

 «  . : شد،گردیدحَ: نیست / اَصبَ: شد، گردید / لَیسَرَکانَ: بود، است /صا» از  عبارتندافعال ناقصه 

 ولی داشتهبعنوان اسم خودش مرفوع نگه  ا مبتدا ر ود،قصه به اول جمله اسمیه اضافه میشوقتی یک فعل نا*

   ��)       در صورتی که خبر از نوع مفرد باشه) البته  .دبعنوان خبر خودش منصوب میکن اخبر ر

 

 نَخبر کا غفورًا : / نَاسم کا هللا: �� غَفورًا. اک َن هللاُ  ««««  خبر غفو رر : : مبتدا /هللا �� رر هللا غَفو 

 *اسم عالمت های مرفوع بودن یک* 

 _ر_ یا _ُ_ کلمه یکی از حرکات  آخرین حرف شدن مرفوع براییا جمع مکسر یا جمع مؤنث سالم،  مفرد الف( اسمهای 

  میگیرد.

 .  ) مذکر و مؤنث (می آید «اتن  » یا   «ان  »  شدن، آخرشان عالمت  مرفوع برای(  دوتایی)  مثنی اسمهای ب (

 ��میگیرد.  « ونَ » عالمت  آخرشان  شدن، مرفوع برای هم مذکر جمع اسمهای  ج(

 

 * عالمتهای منصوب بودن یک اسم *

  در آخرین حرف کلمه ) _ً_ (یا  ) _َ_ (حرکت  �� سم های مفرد و جمع مکسرالف ( در ا

 در آخرین حرف کلمه  ) _ٍ_ ( یا ) _ _ (حرکت  �� ب ( در اسمهای جمع مؤنث سالم

  در آخر کلمه ) تَي  (یا  (   ين  )  َ عالمت �� ج ( در اسم های مثنی

  در آخر کلمه ) يَن (عالمت  �� د ( در اسم های جمع مذکر سالم
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 *هانواع اسم افعال ناقص*

 
 ؛وندانواع فاعل به سه دسته تقسیم میشاسم افعال ناقصه مانند *

 

 خبر اصبح ابردًا : / اسم اصبح: اجلو  ��ابردًا.  و  اجلَ  حَ َاصبَ اسم ظاهر: _1

 

 .خبر کان :جمدينَ  / اسم کان: «  و»  ضمیر بارز ��. نَ يد  ج  مُ  اکنوا ذُ : التالمیضمیر بارز_2

 

 َس لی خبر ظاملًا : /اسم لیس :« هو»  ضمیر مستتر ��ظاملًا  َس لَی هللاُ ضمیر مستتر : _۳

 

 صه حساب کنیم هرچند که دربعنوان اسم فعل ناقآنرا نیم انمیتود، مده باشآاسمی قبل از افعال ناقصه  راگنکته مهم: *

 . و در این موارد باید دنبال ضمیر بارز یا ضمیر مستتر بگردیم ��. دمعنی اینطور باش

 

 *هانواع خبر افعال ناقص*

 

 وند :مالت اسمیه به سه دسته تقسیم میشخبر افعال ناقصه مانند خبر ج*

 ) �� شههرچند که مثنی یا جمع با)  د.که از نوع جمله یا شبه جمله نباشخبر مفرد : یعنی خبری  -1

 .از نوع خبر مفرد« صا َر » خبر  : نظيفاً «« نظيفًا.  ُت یالبَ  رَ صا ��

 ، از نوع خبر مفرد« اصبح » خبر  : مرسورينَ  «« .مرسورينَ  لُ الاطفا حَاصبَ  ��

 رد. بعنوان خبر افعال ناقصه قرار بگییعنی یک فعل  خبر جمله:-2

َ ُس الن ا نَ اک  ��  َ  نَ ذهبوي  نوع جمله از نَخبر کا يذهبون:َ ««. سجد  ایل امل

 .دنقش خبر بگیریا ظرف (: یعنی جار مجرور  یا ظرف ) جار ومجرور خبر شبه جمله_۳

 ) جار و مجرور ( : خبر کان، از نوع شبه جمله یف احلديقة««« اکنُوا يف احلديقة.  ءُ الاصدقا ��

👈  .  از نوع شبه جمله ) ظرف (لیَس، خبر :  وَق ف  «««الُعصفوُر لیَس فوَق الَشَجَرة 
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 *ای  نکات ترجمه*

 ترجمه « است » باید به معنی  د،به کار رفته باشو پایدار در مورد خداوند یا بیان یک حکم همیشگی « کانَ » اگر فعل _1

 شود.

 .: انسان ضعیف است اکَن الانساُن ضعيفًا.  /// خداوند عادل است. عاداًل. : هللاُ  نَ اک ��

 

 بصورت ان فعل مضارع رآبا فاصله یا بدون فاصله ( باید ) د مده باشآفعل مضارع  کو مشتقات آن، ی«  نَکا» بعد از  راگ_ 2

 .ماضی استمراری ترجمه کنیم

 ن تدریس می کردند. معلما  : يَُدر  سونَ اکنوا  مونَ املعل    ��

 

 بصورت ماضی بعید ترجمه کنیم.  افعل ماضی رآن باید  دمده باشآیک فعل ماضی  آن،  و مشتقات بعد از کانَ راگ_3

  ��)ترجمه ندارهدر  د که تاثیریآی می« قد » این حالت گاهی قبل از فعل ماضی حرف  ) در

 

 . وستا رفته بودم: به ر يَة  ر ایل القَ  ُت َهبذَ قَد  ُت کُن ��

معموال بصورت مالکیت و داشتن چیزی در گذشته  دمده باشآ« عندَ » یا «  ـلِ» حرف  آن، مشتقاتو  بعد از کانَ  راگ_4

 .شودمی ترجمه

 .: معلم کتاب با ارزشی داشت عر انف   بر املعل  کتا دَ عن نَ اک  /// : دوست مهربانی داشتم. نر حنو قر ديیل صَ َن اک ��

 

 .ودترجمه میش« نداشتن » معنی به  د،باش« لِ » همراه با حرف جر « سَ لی» ل کمکی فع راگ_5

  . دوستم ماشینی ندارد ي اَرةر :ديقي س َ َص ل   َس لَی  ��

 *پایان  *
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 منابع: 

 

 قرآن کریم _1

 ) رشته ریاضی، تجربی (   2بان قرآن عربی ز _2

 عربی جامع ) خیلی سبز ( _۳

 

کاران محترم و دانش آموزان گرامی **قابل توجه  هم**   

 1_ استفاده از این جزوه برای کلیه افراد رایگان بوده و کسی حق خرید و فروش آن را ندارد.  

 2_هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع، شرعا و قانونا مجاز نمی باشد.
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