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 اَّلد َّرسُ الس اب عُ:مَّعانی الاَّفعال  الن اق صَّة  

 

 در این درس می خواهیم با فعل های جدید و پر کاربردی آشنا شویم که به آنها افعال ناقصه می گوییم.

 چرا به این افعال،افعال ناقصه می گوییم؟

دلایل متعدد دارد اما یکی از آن دلیل ها این است که این افعال مانند فعل های دیگر نیازی به فاعل و مفعول 

 ندارند.و به جای فاعل و مفعول به اسم و خبر نیاز دارند

 این افعال عبارتند از:   کان          صار         لیس        أصب ح 

شد        نیست       گردید،شد به معنای              است،بود       

 ویژگی این افعال:

این افعال قبل از مبتدا و خبر)جمله اسمیه( می آیند و تغییراتی را در مبتدا و خبر ایجاد می کنند این تغییرات 

 عبارتند از:

مثال:مبتدا را اسم خود و خبر مبتدا را خبر خود می کنند. ( 1  

(خبرومرفوع:ناجحٌ ، مبتدا و مرفوع: الطالبُ.)الطالبُ  ناجحٌ      معنا:دانش آموز موفق است    

  (خبرکان : ناجحاً، اسم کان :الطالبُ، فعل ناقصه: کان .)الطالبُ ناجحاً     معنا:دانش آموز موفق بود کان    

(خبرومرفوع :جمیلٌ،و مرفوع مبتدا :البستانُ.)البستانُ جمیلٌ     معنا:بوستان زیبا است     

( خبرصار :جمیلاً،اسم صار :البستانُ ،فعل ناقصه: صار .)البستانُ جمیلاً    معنا:بوستان زیبا شدصار     

همانطور که دیدیم کان  باعث می شود مبتدا از حالت ابتدا بودن خارج شود و اسم قرار گیرد و خبر مبتدا خبر 

 این افعال شود.

ً   گردد        ً ً   و خبر ما باید منصوب        ً 2(تغییر دوم اینکه افعال ناقصه می گویند اسم ما باید مرفوع  
لذا مبتدا که خود مرفوع بود حالا هم که اسم افعال ناقصه شده است مرفوع است اما حرکت خبر باید تغییر کند 

ً   : مانند مثال های بالا و مثال های بعدی:       ً  و حرکت آن نصب شود 
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 الطالبُ          ناجحُ                    کان        الطالبُ                ناجحاً 

خبرکان  ومنصوباسم کان  ومرفوع        فعل ناقصه مبتدا و مرفوع     خبرومرفوع       

 

 المعلمُ         جالسُ                   لیس               المعلمُ             جالساً  

خبر لیس  و منصوباسم لیس  و مرفوع     فعل ناقصه     مبتداومرفوع     خبرومرفوع          

 

دقت کنیم در ماضی و مضارع و امر این افعال تغییراتی ایجاد میشود.:1نکته   

امر کُن             مضارعی کونُ               ماضیکان           

 بود                       می باشد                  باش     

  

)بودی(   مذکرکُنت   أنت : ماضی                                     

)بودی(   مؤنثکُنتِ  أنتِ: ماضی                                     

)بودم(   کُنتُ  أنا: ماضی                                      

)بودیم(کُن ا    ن حنُ: ماضی                                    

 

 

امر آن کاربرد ندارد.     مضارع       ی صیرُ     ماضی      صار         

امر آن کاربرد ندارد.    مضارع       یُصبِحُ    ماضی     أصب ح         

.فقط دارای فعل ماضی است.مضارع و امر نداردماضی     لیس         

 

 

 درصیغه های:

تغییراتی که در  دلیل به

ها به وجودآمده است آن

.کنیمبایدآنهارا حفظ   
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است.که به آن فعل کمکی می گوییم.زیرا: "کان  "کاربرد ترین این افعال، فعل :2نکته   

مثال:استفاده می کنیم.(  "بودن" )درترجمه از کلمه یضی بعید      ماکان + ماضی=   

 کان  ذ ه ب  = رفته بود            کُنتُ ذ ه بتُ: رفته بودم     کُنت  ذ ه بت : رفته بودی

 کان  ج ل س = نشسته بود          کُنتُ ج ل ستُ: نشسته بودم  کُنت  ج ل ست : نشسته بودی 

 

)درترجمه می+ ماضی ساده( قبلاً آموختیم.       استمراری ماضیکان + مضارع=   

   مثال:  

 کان  ی ذه بُ= می رفت           کان  أذه بُ: می رفتم

 کان  ی جلِسُ= می نشست        کان  ن جلِسُ: می نشستم

 

:3نکته   

 کان + لِ 

 کان + عند

 مثال:

 کان  لی                                              کان  ل هُ                                           کان  لک  

 کان  عندی                                        کان  عندهُ                                      کان  عندک  

ن  لی کتابٌ        کتابی داشتمکا  

 کان  عندک  س ریرٌ خ ش بی ُ         نختی چوبی داشتی

 

 

 

)که معمولاً با ضمیر همراه است( به معنای داشتن  

 داشتی داشت داشتم
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 در این بخش می خواهیم بین افعال ناقصه و فعل های دیگر مقایسه ای داشته باشیم.

 همان طور که گفتیم فعل ها به فاعل و مفعول نیاز دارند وافعال ناقصه به اسم و خبر. همچنین گفتیم فاعل 

 می تواند به سه صورت اسم ظاهر،ضمیر بارز، ضمیر مستتر باشد.افعال ناقصه هم اسم آن ها می تواند به 

 سه صورت باشد.

یم.لذا در این بخش می خواهیم به اسم افعال ناقصه بپرداز  

صورت می تواند باشد:اسم افعال ناقصه مانند فاعل به سه   

یعنی بعد از افعال ناقصه یک اسم می آید که گفتیم آن اسم مرفوع است.لذا هرگاه بعد از این افعال (اسم ظاهر: 1

   مثال:اسم مرفوعی دیدیم اسم این افعال هستند.

صار ت     المدرسةُ     نظیفةً                     کان         الطفلُ     ی لع بُ                 

 فعل ناقصه   اسم کان    خبرکان                          فعل ناقصه     اسم صار     خبر صار 

 درمثال های بالا  )الطفلُ و المدرسة(  دواسم مرفوع هستند.

 

می گفتیم اگر این ضمیر بارز همانطور که در فعل ها شناسه های آخر فعل فاعل بودند و به آن ها ( ضمیر بارز:2

مثال:شناسه ها آخر افعال ناقصه باشند اسم این افعال خواهند بود.  

 کُنتُ  ساکتاً                                            واذکروا نِعمت  الله علیکم إذ کُنتُم أعداءً

ناقصه ضمیر بارز )تُ( اسم کان                                              فعل ناقصه ضمیر بارز )تم( اسم کان  فعل   

 در مثال های بالا دقت کنید همان گونه که در فعل ذ هبتُ )تُ( فاعل بود و در ذ ه بتُم تُم فاعل بود در 

خواهد بود.کنتُ )تُ( اسم کان  و در کُنتُم )تُم( اسم کان    
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در فعل ها یاد گرفتیم که اگر بعد از فعل اسم مرفوع نباشد فعل هم دارای ضمیر بارز نباشد فاعل (ضمیر مستتر:3

 را ضمیر مستتر می گرفتیم.

 در افعال ناقصه هم همین طور است یعنی:

 اگر بعد از فعل ناقصه اسم مرفوع نباشد.

شد.فعل ناقصه هم دارای ضمیر بارز )شناسه( نبا  

 اسم این افعال را ضمیر مستتر در فعل می گیریم. 

 مثال:

 إن   العهد  کان     مسولاً                         أصب ح       نادماً 

فعل ناقصه    خبر ومنصوب            فعل ناقصه   خبرومنصوب          

 

 در مثال های بالا دقت کنید:

هستند.بعد از آن ها اسم مرفوع نداریم اسم هایی که بعد از آن ها آمده منصوب کان  و أصبح از فعل ناقصه 

 هستند پس خبر می باشند.

 خود فعل کان  و أصب ح  هم ضمیر بارز ندارند.

 

در خود فعل است. "هو"نتیجه: اسم کان  و اسم أصب ح  ضمیر مستتر و پنهان   

:خبرکان  مسؤلاً                :اسم کان    هومستتر              : فعل ناقصه پس:   کان   

:خبر کان  نادماً               : اسم أصب ح  هو مستتر           :فعل ناقصه  أصبح           
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همانطور که خبر مبتدا به سه صورت می آید خبر افعال ناقصه هم می تواند به سه صورت باشد.:1نکته   

 1(خبر یک اسم باشد            کان  الطالبُ ناجحاً )اسم( 

خبر                                                       

 2(خبر یک فعل باشد             کان  الطالبُ ی ذه بُ )فعل( 

خبر                                                          

 3(خبر می تواند جارومجرور باشد             کان  الطالبُ فی الص  فِ )جارومجرور(

خبر                                                                           

 نکته 2: خبر افعال ناقصه فقط در صورتی که اسم باشد منصوب )  ًُ (  می باشد
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