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 ) تجزيه-تحليل صرفي(صرف 

 همایش عربی

  زيد و ممجردفعل از نظر ثالثي 
  . حرف اصلی است و حرف زائد ندارد3ي ماضی داراي  ین صیغهاول فعلی که در :مجرّد فعل ثالثی -1
  

  مضارع  ماضی
  یذهب  ذهب ـَ
  یجلس  جلس ـِ

  
  .د باشد حرف اصلی داراي حرف یا حروف زائ3بر  ي ماضی آن عالوه ین صیغهاول فعلی که : فعل ثالثی مزید-2
  

  کاربرد  امر  مصدر  مضارع  ماضی  ها باب

  أفْعلَ   افعال-1
أخرَج  

  یفعلُ
خرِجی  

  إفعال
  إخراج

  أفعلْ
  أخرِج

  کردن افعال متعدي

  فَعلَ   تفعیل-2
لَّمع  

  یفَعلُ
لِّمعی  

  تفعیل
  تعلیم

  فَعلْ
لِّمع  

  کردن افعال متعدي

  تفاعلَ   تفاعل-3
  تناظَرَ

  یتَفاعلُ
  یتناظَرُ

  تَفاعل
  تَناظُر

  تفاعلْ
  تَناظَر

  پذیري شرکت

  فاعلَ   مفاعلۀ-4
دجاه  

  یفاعلُ
دجاهی  

  )فعال(مفاعلَۀ 
  )جِهاد(مجاهدة 

  فاعلْ
دجاه  

  پذیري شرکت

  إنفَعلَ   انفعال-5
  إنکَسرَ

  ینفَعلُ
  ینکَسرُ

  إنفعال
  إنکسار

  انفعل
  انکسرْ

  )مطاوعۀ(اثرپذیري 

  فتَعلَا   افتعال-6
  جتَهدا

  یفتَعلُ
جتَهِدی  

  فتعالا
  جتهادا

  فتَعلا
  جتهِدا

  )مطاوعۀ(اثرپذیري 

  تَفَعلَ   تَفَعل-7
  تَشَکَّرَ

  یتَفَعلُ
  یتَشَکَّرُ

  تَفَعل
  تَشَکُّر

  تَفَعلْ
  تَشَکَّرْ

  )مطاوعۀ(اثرپذیري 

  ستَفعلَا   استفعال-8
افَرَتَغْس  

  یستَفعلُ
  یستَغْفرُ

  ستفعالا
  ستغفارا

  ستَفعلْا
  ستَغفرْا

  طلب و درخواست

  

ي این کلمات است و حرف زائـد   ف اصلی و ریشهوجزء حر) ن(ف و در باب إفعال هستند نه إنفعال، زیرا حر کلمات إنتاج، إنقاض و إنجاز     -  
ها است و جزء  ي آن ف اصلی و ریشهوجزء حر) س(، زیرا حرف ستفعالافتعال هستند نه استتار در باب استماع، اچنین کلمات  نیست و هم

  .حروف باب استفعال نیستند

ي ماضـی آن   ین صیغهاولبه زائد شود جهت تشخیص حروف  می دیده) دئزا(هاي ثالثی مزید حروف اضافه      دانیم در باب    طورکه می   همان -  
  :کنیم  میتوجهفعل 

  

  )ج هـ د(، حروف اصلی )الف( حرف زائد 1 ← جاهد ← تجاهدونَ -  
  

  :صورت زیر است هاي ثالثی مزید به بنابراین تعداد حروف زائد در باب
   مفاعلۀ- تفعیل- إفعال):بزیادة حرف واحد( حرف زائد 1 -  
   تفعل-عل تفا-نفعالا -فتعالا ):ثنینِابزیادة حرفَینِ ( حرف زائد 2 -  
  ستفعالا ):بثالثۀ حروف زائدة( حرف زائد 3 -  

  ماضی1
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  :شود  میمشخّص وزن زیر 3الفعل و براساس   وزن فعل مضارع به کمک حرکت عینمجرّدهاي ثالثی   در فعل  
   یذْهب←) ـَ( ذَهب ←  یفْعلُ-
   یجلس←) ـِ( جلَس ←  یفْعلُ-
   یکتُب←) ـُ( کَتَب ←  یفعلُ-

  

  )ثالبه عنوان م. (ودش  دیدهامر و ماضیهاي  هایی میان برخی صیغه هاي ثالثی مزید ممکن است شباهت  در باب)مهم(  
  

  
  
  
  
  

  

  امر حاضر    ماضی
  فاعلْ    فاعلَ
  فاعال    فاعال

ا مثالً درام  
  باب مفاعلۀ

  فاعلوا    فاعلوا
  

  :هاي ثالثي مزيد برخي كاربردهاي باب
  .گردد  میمتعديهاي إفعال یا تفعیل برود   اگر فعل الزم به باب-1
  

  )نشاند( أجلَس ←) نشست(س  جلَ-  
  

  - أجلس ههاـبنتَ األبپدر دخترش را نزد خود نشاند:  عند.  
  
  
  

  - ح ح ←) شاد شد( فَرَ   )شاد کرد( فَرَّ
  

  - ح   . کسب درجات عالی خوشحال کردفرزند والدینش را با:  باکتساب الدرجات العالیههـوالدی الولد فَرَّ
  
  
  
  

  .شود  از باب استفعال به جهت طلب و درخواست استفاده می-2
  

  ) کردآمرزشطلب ( إستَغْفَرَ ←) آمرزید( غَفَرَ -  
  
  .شود می اده طرف نسبت د2یعنی عمل فعل به . شود می هاي تفاعل و مفاعلۀ براي بیان مشارکت استفاده  از باب-3
  

  )جنگید( قاتَلَ ←) کشت( قَتَلَ -  
  

  - فهمید( فَهِم (← متَفاه )تفاهم کرد(  

  امر حاضر    ماضی
  تَفاعلْ    تَفاعلَ
  تَفاعال  →←  تَفاعال

  باب تفاعل

  تَفاعلوا  →←  تَفَاعلوا

  امر حاضر    ماضی
  تَفعلْ    تَفَعلَ
  تَفَعال  →←  تَفَعال

  باب تَفعل

  تَفَعلوا  →←  فَعلواتَ

 به مفعولٌ الیه مضاف فاعل فعل

 باب افعال

 باب تفعیل

 باب استفعال

 باب مفاعله

 باب تفاعل

 الیه مضاف فعل فاعل

 به منصوب مفعولٌ
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   و مزيدمجردثالثي فعل از نظر ي مبحث  خالصه
  
  
  
  
  
  

  فعل از نظر تعداد حروف ريشه
  
  
  

  حرف زائد  مصدر   مضارع   ماضی 
  حرف واحد  افعال  یفْعلُ  اَفْعلَ
  حرف واحد  تَفعیل  یفَعلُ  فَعلَ
  حرف واحد  مفاعلَۀ  یفاعلُ  فاعلَ
  حرفینِ  تَفاعل  یتَفاعلُ  تَفاعلَ
  حرفینِ   افتعال   یفْتَعلُ  افْتَعلَ
  حرفینِ  انفعال  ینْفَعلُ  انْفَعلَ
  حرفینِ  تَفَعل  یتَفَعلُ  تَفَعلَ

سلَالُ  تَفْعتَفْعسفعال  یستثالثۀ حروف   ا  
 

س: مانند.  حروف وجود دارد4در ریشه ): مخصوص علوم انسانی ( رباعی- وسو 

. حرف وجود دارد3 در ریشه : ثالثی-
) بدون حرف زائد. ( حرف دارد3 اولین صیغه ماضی فقط :مجرّد -
  

بونَ : مانند   کَتَب←یکتُ
اولین صیغه ماضی

.) حرف زائد دارد. ( حرف دارد3 اولین صیغه ماضی بیش از : مزید-
  

قونَ : مانند دص ی←َقدص  
اولین صیغه ماضی



 
42 

 اولفصل 

 همایش عربی
  

  دنبو يا صحيحلّ فعل از نظر معت
  

  :اند بر دو دسته) حروف اصلی( اند کاررفته ها به آن ها از نظر حروفی که در ریشه فعل
  
اي است که در حروف  که صحیح کلمه  حال آن باشد، رفته  کار به) ي، »ٰي«واو، الف ( حرف یا دو حرف علّه اي است که در حروف اصلی آن یک  کلمه:معتلّ -1

  :طور مثال به. است کار نرفته اي به اصلی آن حرف علّه
   صحیح←» ك ف ر: ریشه« یکْفرُ -   معتلّ←» و ص ي: ریشه« أوصی -   معتلّ←» ق و ل: ریشه« قال -  

  
  :ندگرد ي ذیل تقسیم می چهار دسته به گرفتن حرف علّهمحل قرارمعتالّت برحسب 

  

، أیـسرَ  »وجـد : ریـشه «وعد، یجِـدون  : مانند. نام دارد» مثال«آن حرف علّه باشد، ) ین حرف اصلی اول( فعل معتلّی که فاءالفعل      :»معتلّ الفاء « معتلّ مثال    -1
  ... و » ـ ریـ س: ریشه«
  
  : خود بر دو نوع است» مثال«
  
  
، أراد »بــَ یــ ع  : ریـشه «یبیـع  : نام دارد ماننـد » أجوف«آن حرف علّه باشد، ) دومین حرف اصلی(الفعل    عین  فعل معتلّی که   :»معتلّ العین « معتلّ أجوف    -2
  ... و » ر و د: ریشه«
  
  : خود بر دو نوع است» أجوف«
  
  
، یهـدي  »د عــ و : ریـشه «دعـا  : ماننـد . اردنـام د » نـاقص «ه باشد، آن حرف علّ) مین حرف اصلیسو(الفعل   فعل معتلّی که الم:»معتلّ الالم« معتلّ ناقص   -3
  ... و » هـ د ي: ریشه«
  
  : خود بر دو نوع است» ناقص«
  
  
  ...ي و و، ر»س و ي: ریشه«یستوِي : مانند. نام دارد» لفیف« فعلی معتلّی که دو حرف از حروف اصلی آن، حرف علّه باشد، :لفیف معتلّ -4
  
و ) لَـلَ ح(، حـلَّ  )َقـرَأ (إقْـرأ  : ماننـد . نامند باشد آن فعل را صحیح می کار نرفته به) يواو، الف، (فعلی حرف علّه ) ریشه ( اگر در حروف اصلی: فعل صحیح -2
  :فعل صحیح خود بر سه قسم است؛ ...و ) ذَهب(تَذْهب ال
  

  ...و ) فألَ: ریشه(، ألَّف )أمرَ: ریشه(یأمرُ : طور مثال به. نامند  آن فعل را مهموز می،باشد کار رفته  اگر در ریشه فعل همزه به:صحیح و مهموز) 1
  

  :اند هاي مهموز، خود بر سه دسته فعل  
  أمرَ، أخَذَ: همزه است مانند) فاءالفعل(ین حرف اصلی آن اول :مهموز الفاء -1
  ألَس: همزه است مانند) الفعل عین( دومین حرف اصلی آن :مهموز العین -2
  قَرَأ، بدأ: همزه است مانند) الفعل الم( سومین حرف اصلی آن :ممهموز الال -3

 ...و » عـ فَـ و: ریشه«، یعفو »د عـ و: ریشه« یدعو : ناقص واوي-1

مشیانِ :  ناقص یائی-2 ی»ـ شـَ يریشه«، نَهی »ریشه م :ـ يو »نَـ ه ... 

  معتلّ-1

  صحیح-2

قومینَ : أجوف واوي-1  ...و » فَـ و ز: ریشه«، فازوا »قـ و م: ریشه« تَ

 ...و » لَـ یـ قَ: ریشه«، یلیقانِ »سـ یـ ر: ریشه« سار : أجوف یائی-2

 ...و » وصلَ: ریشه«وصف، یصلُ :  مثال واوي-1

قنَ :ی مثال یائ-2 ظَ »یقین پیدا کرد« ی ق و » بیدار شد«، ی... 
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  : کنید دقّتها  ها و معنی آن هاي زیر، امر مخاطب ساختن از آن به فعل
  

  )خورب( کُلْ ← تَأْکُلُ ←أکَلَ  -  
  

  ) ببر -بگیر( خُذْ ← أْخُذُتَ ←أخَذَ  -  
  

  )امر کُن( مرْ ← أْمرُتَ ←أمرَ  -  
  

  ) بپرس( سلْ ← تَسأَلْ ←سألَ  -  
  

توان هر دو همزه   می تنها همزه امر نیاورد بلکه همزه خود فعل را نیز حذف نمود به عبارت دیگر توان نه از مهموز بر طبق قرار داد می در ساخت امر مخاطب     
  .را حذف کرد

  
، ) مـ د د:  ریشه(د م: کنید دقّتها  به مثال. نامند فعلی دو حرف یکسان آمده باشد آن فعل را مضاعف می) ریشه(اگر در حروف اصلی :  صحیح و مضاعف-2

فلْزَلَ، یریشه(رّونَ ز :فَـ رو )  ر ...  
  

  که تشدید دارند مضاعف هستند؟...) تَکَلَّم، نَزَّلَ و : (هایی از قبیل آیا فعل :سؤال
  

هـا جـزو    تـشدید ایـن فعـل   : به عبارت دیگر...  و کَلَم، نَزَلَ: ها عبارتست از ها دو حرف یکسان وجود ندارد، ریشه این فعل  خیر، زیرا در حروف اصلی آن     : پاسخ
  . ها نیست بلکه حرف زائد است حروف اصلی آن

  

  : مانند. گردد قرار گیرد حتماً حرف اصلی محسوب می) الفعل الم( تشدید هرگاه بر روي آخرین حرف اصلی )مهم( -  
  ) هـ م م: ریشه(، یهتَم دلَّ و قَلَّما  -

  
  

  : کنید دقّتشوند  هاي مضاعف که به تشدید ختم می ن فعلکرد به مجزوم -  
  

- رمي ← ْرملم ← لم ي رمي  
  
  

- دتَس ← ْدس ← دس  
  
  

  .آیند گاه با هم نمی و تشدید هیچ ساکن :ي سریع مطالعه
  
باشد، صحیح و سالم  کار نرفته حرف علّه نباشد، همزه نیز نباشد و دو حرف یکسان نیز به) ریشه(ها  هایی که در حروف اصلی آن به فعل:  صحیح و سالم -3

  ...و) جلَس: ریشه(، إجلس )فَکَرَ: ریشه(رَ تَفَکّ: مانند. تر سالم فعلی است که نه معتلّ باشد و نه مهموز و نه مضاعف شود به عبارت ساده گفته می

باشد، در چنین حالتی دیگر آن فعل را صحیح و  چنین همزه نیز داشته خود، حرف علّه و هم) ریشه(تواند در حروف اصلی  یک فعل می -  
  :  کنیدتوجههاي زیر  نامند، به مثال می» معتلّ و مهموز«نامند بلکه  مهموز نمی

   معتل أجوف و مهموز ⇐) الفعل الم(، همزه نیز دارد )الفعل عین( حرف علّه دارد ←جاء  -
   معتل ناقص و مهموز⇐ )الفعل فاء(، همزه نیز دارد )الفعل الم( حرف علّه دارد ←أتَی :  ریشه←یأتی -

امرمضارع مخاطب

امرمضارع مخاطب

امرمضارع مخاطب

 امرمضارع مخاطب

 دلَلَ: شهری قَلَلَ: ریشه

مضارع مجزوم

 نادرست

امر

 نادرست
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باشد و دو حرف آن نیز یکسان باشد، در چنین حـالتی آن   خود، حرف علّه داشته) ریشه(تواند در حروف اصلی      چنین یک فعل می     هم -  
  وسوس : طور مثال به. نامند می» معتلّ و مضاعف«نامند بلکه  فعل را صحیح و مضاعف نمی

  
  تواند هم سالم باشد و هم معتلّ؟  فعل میآیا یک  :سؤال

  

  .  معتلّ نباشد و سپس مهموز و مضاعف نیز نباشداوالًخیر، زیرا سالم فعلی است که : پاسخ
  

  بودن صحيحمعتلّ يا مبحث فعل از نظر خالصه 
  
  
  
  
  
  
  
  

 : اگر در حروف اصلی فعل باشند-

 : اگر در حروف اصلی فعل نباشند-

 )و ج ه: ریشه(واجه : مانند. حرف علّه است) فاءالفعل( اولین حرف اصلی ):معتلّ الفاء( مثال -1

 )ر م ي: ریشه(انِ یرمی: مانند. حرف علّه است) الفعل الم(سومین حرف اصلی ): معتلّ الالم( ناقص -3

 )و ص ي: ریشه(أوصی : مانند. دو حرف از حروف اصلی، حرف علّه است:  لفیف-4

قیم : مانند. حرف علّه است) الفعل عین(دومین حرف اصلی ): معتلّ العین( أجوف -2 معتلّ - ریشه(ی :م ق و( 

  صحیح-

  .چنین مضاعف هم نباشد فعلی است که معتلّ نباشد، مهموز نباشد و هم:  سالم-3
 )س ف ر: ریشه(، سافَرَ )ك م لَ: شهری(یتَکاملُ : مانند  

دو حـرف   «آن  ) ریـشه (در حروف اصلی    :  مضاعف -2
  .است آمده» یکسان

مرُّ : مانند   ریشه(ی :ر ر قِّقُ )م حقَ قَ: ریشه(، ی ح( 

قـرار  ) الفعـل   الم( تشدید هرگاه به روي آخرین حرف اصلی         )الف
  .گیرد، حرف اصلی است

مرُّ  ی: مانند  حـرف   ⇐الفعـل اسـت        تشدید بـر روي الم     ←ستَ
   فعل مضاعف⇐مرَر :  ریشه⇐اصلی است 

  

  :کردن فعل مضاعف  مجزوم)ب
مرُّ  ی←َّرم حجد  ».آیند گاه با هم نمی ساکن و تشدید هیچ « لم ی

» همـزه «آن ) ریـشه (در حـروف اصـلی     : مهموز) 1
  .وجود دارد

 )َم َل أ: ریشه (امتَلََأ، )أ لَ ف: ریشه(یؤَلِّف : مانند  

  : فعل مهموز بر سه دسته است)الف
  مهموز الفاء) 1  
  مهموز العین) 2  
  مهموز الالم) 3  

  

  :کنید ها دقّت ها و معنی آن هاي زیر، امر مخاطب آن به فعل) ب
  )بخور( کُلْ ← أکَلَ -  
  )  ببر-بگیر( خُذْ ← أخَذ -  
  )بپرس( سلْ ← سألَ -  
  )امر کن( مرْ ← أمرَ -  

امر حاضر

امر حاضر

امر حاضر

امر حاضر

  ف علّهحرو

 )ي، )ٰي(واو، الف (



 
45 

 ) تجزيه-تحليل صرفي(صرف 

 همایش عربی
  

  اعالل

ظ راحتدهد به من هاي معتلّ بر سر حروف علّه رخ می به تغییراتی که در فعل: لاعال - ي زیر  قوانین اعالل به سه دسته. شود گفته می» اعالل«تر  ظور تلفّ

  : گردد تقسیم می
  ) نوسک(اعالل به اسکان ) ج  اعالل به قلب) ب  اعالل به حذف) الف  

  
تـرین مـواردي کـه باعـث      مهم. است رخ داده» اعالل به حذف« هرگاه حرف علّه حذف گردد و هیچ حرف دیگري جایگزین آن نشود،          :اعالل به حذف  ) الف

  :شود عبارتند از می) اعالل به حذف(شدن حرف علّه  حذف
  

  : مانند. گردد است و در چنین حالتی، حرف علّه حذف می هرگاه دو حرف ساکن در کنار هم قرارگیرند، التقاء ساکنین رخ داده:  التقاء ساکنین-1
  

قُولُ  -   غْ ←تُزِیغُ  -   قُلْ← قُولْ ←تَ ال تُزِی ←ْغ    ال تُزِ
  
این امر خصوصاً در افعـال  . گردد گاه حرف علّه حذف می  هرگاه حرف علّه انتهاي یک فعل باشد و ساکن شود، آن: مجزومپایان فعل ساکن در ي  حرف علّه -2

  :مانند. دهد ناقص مجزوم روي می
  

ع← اُدعو ←تَدعو  -   لم یهد← لم یهدي ←یهدي  -   اُد   
  
شدن حرف علّه بـه   ترین مواردي که باعث تبدیل مهم. است رخ داده» اعالل به قلب« تبدیل شود، ي دیگري  هرگاه حرف علّه به حرف علّه:اعالل به قلب ) ب

  :شود عبارتند از می) اعالل به قلب(ي دیگر  حرف علّه
  

  : مانند. شود تبدیل می» الف« به ي ماقبل مفتوح، حرف علّه -1
  

  - وعد ← عاد  - ديَه ← ديُل -  ٰهقَوي ← قاُلي  

باشد یعنی اگر در حروف اصلی فعـل   می» ي -واو«ي دیگر یعنی  ي دو حرف علّه در واقع تغییر یافته  » الف«در میان حروف علّه، حرف        
: توان گفـت  می. است  بوده که دچار اعالل به قلب شده      » ي«یا  » واو«در حقیقت   » الف«مشاهده کردید این حرف     » الف«معتلّی، حرف   

  . ي دیگري است همواره مقلوب حروف علّه» الف«
  
قنُ : مانند. شود تبدیل می» واو«به   ساکن ما قبل مضمومي یاء  حرف علّه-2 یی← ُنوقی  
  

   قیلَ←قولَ : مانند. شود بدیل میت» یاء« به ساکن ما قبل مکسورواو ي  ف علّه حر-3
  

  :مانند. شود تبدیل می» یاء«م یا باالتر قرار گرفته باشد به ي سو در مرتبهمتحرّك ما قبل مکسور » واو« اگر -4
  

  -  وضر←یضر     -  وعد←یعد   
  
ترین مواردي که در آن حرف علّه حرکت خـود را   است مهم رخ داده» اعالل به اسکان« هرگاه حرف علّه حرکت خود را از دست بدهد،         :اعالل به اسکان  ) ج

  :عبارتند از) اعالل به اسکان(هد د از دست می
  

 علّـه  گاه حرف باشد آن فته باشد که ماقبل آن حرف ساکنی وجود داشتهکار ر اي به  ي متحرّك به گونه     هرگاه حرف علّه   :ي متحرك ماقبل ساکن      حرف علّه  -1
  . شود دهد و خود ساکن می ف ماقبل میحرکت خود را به حر

الل به حذفاع نهیاعالل به حذفامر حاضر

اعالل به حذفامر حاضر اعالل به حذف جحد

اعالل به قلباعالل به قلب اعالل به قلب

اعالل به قلب

اعالل به قلب

اعالل به قلباعالل به قلب
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 اولفصل 

 همایش عربی
  

قْولُ ←قَولَ  -   ی ←ُقُول ی   
  

   یستَعینُ ← یستَعونُ ← یستَعوِنُ ←عونَ  -  
  
ي متحرك در انتهاي فعل مضارع نـاقص   هرگاه حرف علّه :)بودن ضمه و کسره بر حرف علّه ثقیل ( ناقص مرفوعي متحرّك در پایان فعل مضارع       حرف علّه  -2
ظ، حرف علّه      کاررفته  به الـف بـا    «د؛شـو  دهد و سپس متناسب با حرکت ماقبل خود نوشـته و خوانـده مـی       حرکت خود را از دست می      باشد جهت سهولت تلفّ

  . متناسب است» یاء با کسره«، »واو با ضمه«، »فتحه
  

  -  يدهی← يدهی   -  اُشکُو←اَشکُو    
  

منظـور بایـد قـوانین کلّـی      طور کاربردي فـرا گیـریم، بـدین    هاي اعالل باید این مبحث را به ها و تمرین براي حلّ تست اما  وانین کُلّی اعالل بود،   مواردي که بیان شد، ق    
  ... در اختیار شما گذاشت » قاعده«را به شکل  هاي معتلّ بررسی نمود و آن اعالل را در فعل

دهیم و امیـدواریم کـه شـما بـا      را با رضایت و عالقه در اختیار شما قرار می ایم و حاصل آن کار را انجام داده ما این... نگران نباشید  شما نیست، ي عهده کار به این! خیر  نه
  . هاي آن غلبه کنیم را یاد بگیریم و بر تست» اعالل کاربردي«باشید تا با هم  یک عالمه عشق و انرژي آمده

  
  :اعالل در فعل معتلّ مثال) الف

  

  :  مثال ماضی-1
  

  مؤنّث  رمذکّ    مؤنّث  رمذکّ  

رد
مف

  

دجو  تدجرد  و
مف

  

تدجو  تدجده  و
وح

  

تدجو  

  یمثنّ

  یمثنّ  وجدتا  وجدا

ما ما  وجدتُ ب  وجدتُ
غائ

  

مع
ج

  
  وجدنَ  وجدوا

ب
خاط
م

  

مع
ج

  

  وجدتُنَّ  وجدتُم

کلّ
مت

 مع  م
یر
الغ

  

  وجدنا

  
  .گیرد و مثال ماضی بدون اعالل است طورکه پیداست صرف فعل مثال ماضی بدون هیچ مشکلی صورت می نهما

  
  :  مثال مضارع-2

  -  دجو←جِدی    -  قَف و←فق ی  
  
  ) اعالل به حذف. (گردد ها حذف می ود، حرف علّه در تمام صیغهش هاي مثال واوي، مضارع معلوم ساخته  هرگاه از فعل:1ي  قاعده -
  

  مؤنّث  رمذکّ    مؤنّث  رمذکّ  

رد
مف

  

جِدی  رد  تَجِد
مف

  

ده  تَجِدینَ  تَجِد
وح

  

اَجِد  

  یمثنّ

  یمثنّ  تَجِدانِ  یجِدانِ

ب  تَجِدانِ  تَجِدانِ
غائ

  

مع
ج

  

  یجِدنَ  یجِدونَ

ب
خاط
م

  

  عجم

  تَجِدنَ  تَجِدونَ

کلّ
مت

 مع  م
یر
الغ

  

نَجِد  

 

»یفْعلُ«مضارع بر وزن  اعالل به اسکان

اعالل به قلباعالل به اسکان»استفعال«مضارع باب 

اعالل به اسکاناعالل به اسکان

مضارعمضارع
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 ) تجزيه-تحليل صرفي(صرف 

 همایش عربی

ها نیز حذف  حرف علّه در آن، بنابراین شوند نیز از فعل مضارع ساخته می) امر، نهی، نفی، جحد و مضارع منصوب(مشتّقات فعل مضارع      
  :مانند. گردیده است

  ) جِد← تَجِد ← یجِد ← وجد(جِد  ←» وجد«امر از  -
  

  . شود می ساخته» یفْعلُ«هاي زیر بر وزن  مضارع فعل اما شود، می ساخته» یفْعلُ«هاي مثال بر وزن  مضارع فعل  
  

  -  ع سو← ع سی ← ع بگستران( س(  
  

  -  ع ع ←وضَ ع ← یضَ   )قرار بده( ضَ
  

  -  ع دو← ع دی ← ع کن ترك (د(  
  

  -  ع قَ و← ع قَ ی ← ع   )بیفت( قَ
  

  -  بهو← بهی ← بببخش( ه(  
  

  در چیست؟» وصف«و » وهب« تفاوت امر :سؤال
  

   هب← تَهب ← یهب ←وهب  -  :پاسخ
  

  -  فصو← فصی ← فتَص ←فص   
  
  اعالل در فعل معتلّ اجوف؛ ) ب

  

  : اجوف ماضی-1
  

  مؤنّث  رمذکّ    مؤنّث  رمذکّ  

رد
مف

  
رد  قالَت  قالَ

مف
  

ُقلْت  ده  قُلت
وح

  

قُلت  
  یمثنّ

  یمثنّ  قالَتا  قاال

ما ما  قُلتُ ب  قُلتُ
غائ

  

مع
ج

  

  ُقلنَ  قالوا

ب
خاط
م

  

مع
ج

  

  قُلتُنَّ  قُلتُم

کلّ
مت

 مع  م
یر
الغ

  

  قُلْنا

  

.شود در ساختن مضارع معلوم حرف علّه حذف می امرمخاطب 

امر مخاطب »یفْعلُ«مضارع 

امر مخاطب »یفْعلُ«مضارع 

امر مخاطب »یفْعلُ«مضارع 

امر مخاطب »یفْعلُ«مضارع 

خاطبامر م »یفْعلُ«مضارع 

»یفْعلُ«مضارع 

»یفْعلُ«مضارع 


