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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



لمسلمین علی رحیمی هک 
ربارد ردگذشته ام حجت االسالم و ا    

رد آغازین گام اهی این مسیر      

همراه و یاورم بود        

تقدیم هب
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پیشگفتار

وَن )یوسف آیه 2(
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ْ
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َ
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َّ
ُه تبارَک و تعالی: ِإن

ّ
قال الل

خداوند متعال می فرماید: همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، باشد که بیندیشد.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلّم
. ِة عربیٌّ ی َعَربیٌّ و القرآَن عربیٌّ و کالَم اهِل الجنَّ

ِّ
َعرَب لثالٍث: ألن

ْ
َحبُّ ال

َ
أ

زبان عربی را به خاطر سه چیز دوست دارم: ۱- خودم عرب هستم 2- قرآن عربی است 
۳- زبان اهل بهشت عربی است.

بعد از سپاس فراوان بر خداوند متعال که توفیق به پایان رساندن این کتاب را به بنده 
عنایت فرمود با توجه به این که یادگیری زبان عربی به عنوان یک دانش آلی )در مقابل 
استقاللی(  دغدغه جویندگان علم می باشد و تحریر کتاب هایی معموالً به زبان عربی 
و اکثراً مبسوط موجب تشویش خاطر برخی از عزیزان شده است؛ در کتاب پیش رو 
)مختصر زبان عربی( تالش کردیم مطالب را به صورت خالصه و با بیان روشن در غالب 
نمودار و جدول با مثال های قابل درک جمع آوری کنیم تا ضمن اینکه قابل فهم برای 
خوانندگان باشد، نقشه راهی برای کسانی که عالقه مند به مباحث تفصیلی هستند 
ترسیم نمائیم. در این مجموعه با طرحی ابتکاری )بدون تفکیک بین بخش صرف و 
نحو، به شیوه ی کاماًل کاربردی( مطالب بیان شده است تا نیاز دانشجویان گرامی به 

تعّدد منبع را پاسخ گفته و فرآیند یادگیری را سریع و لذت بخش نمائیم.
در اینجا الزم می دانم:

بوده اند صمیمانه  تکیه گاه من  و  پشتوانه  تاکنون  که  مهربانم  و  دلسوز  از خانواده   ●
قدردانی و تشکر نمایم.

● از همکاری و همیاری سرکار ارجمند خانم زهرا رحیمی، دانشجوی کارشناسی فقه 
و حقوق اسالمی تقدیر و تشکر نمایم.

● از جناب آقای فرزاد دانشور مدیریت محترم موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش 
نموده اند  فراهم  را  مجموعه  این  چاپ  زمینه  که  مجموعه  آن  در  ایشان  همکاران  و 

قدردانی نمایم.
در پایان از تمامی مخاطبان عزیز درخواست می نمایم که اینجانب را از پیشنهادات و 

انتقاداتشان که به ارتقاء کیفی این مجموعه می انجامد محروم نفرمایند.

رضا رحیمی دهسوری
RezaRahimi127@yahoo.com : ایمیل
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نشر چتر دانش/ مختصر زبان عربی ۱2

فصل.اول:.کلیات
1. نمودار کلی دسته بندی صرف و نحو در زبان عربی1

ساختار 
قواعد زبان عربی

اسم

فعل

حرف

غیرمتصرف

مرفوع

منصوب

مجرور

مبنی

مرفوع

منصوب

مجزوم

عامل

غیرعامل

جامد

مشتق

ماضی

مضارع

امر

مبنی

معنی

علم نحو علم صرف

درباره کلمه داخل جمله 
بحث می کند

درباره کلمه خارج از 
جمله بحث می کند

                     در جمله   

                    در اسناد
                      

                    در اعراب 

    در کلمه   

    در تعریف
     

    در بناء 

۱- فرهنگ قواعد زبان عربی دحداح انطوان ص ۳



۱۳ فصل اول: کلیات

2. تعریف کلمه و اقسام آن

بیُت، َضَرَب
ْ
ل
َ
کلمه: لفظی است که دارای معنا و مفهوم باشد مانند: ا

1- اسم
2- فعل

3- حرف
کلمه بر سه قسم، تقسیم می شود 

 

اسم: کلمه ای که برای نامیدن افراد و اشیاء اعم از جاندار و غیرجاندار به کار 
تِرٌی، باِیٌع، علٌی، کعبٌه.

ْ
می رود. مانند: ُمش

فعل: کلمه ای که بر انجام کاری یا وقوع حالتی در زمان خاصی داللت دارد. 
مانند: زیٌد َضَرَب: زید زد. َضَرَب فعل است.

حرف: کلمه ای است که به معنای مستقلی داللت ندارد و به وسیله ی آن میان 
کلمات ارتباط ایجاد می شود. 

اِر: مرد در خانه است. مانند: فی در جمله: الرجُل فی الدَّ
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3. انواع حرکات

حرکات عبارت است از: ضمه، فتحه، کسره

ـُـ روی حرف نوشته می شود و عالمت رفع یا بناء است:  ـ ضمه یا پیش

جاَء احمُد

ـَـ روی حرف نوشته می شود و عالمت نصب یا بناء است:  ـ فتحه یا زبر

َعَل
َ
ف

ـِـ زیر حرف نوشته می شود و عالمت جر یا بناء است:   ـ کسره یا زیر

ولِد
ْ
َمَرْرُت بال

ـْـ حرفی که حرکت نداشته باشد ساکن است و عالمت  ـ سکون یا جزم

م َتفَعْل
َ
َت - ل

ْ
َعل

َ
سکون روی حرف نوشته می شود و نشانه بناء یا جزم است: ف

نکته: تنوین، نون ساکنی است که در آخر برخی از اسم های عربی به تلفظ در 
می آید ولی نوشته نمی شود. 

ــ نشانه رفع کلمه است، روی حرف نوشته می شود: کتاٌب ـٌ ــ

ــ نشانه جر است و زیر حرف نوشته می شود: کتاٍب ـٌ ــ

ً
ــ نشانه نصب است، روی حرف نوشته می شود: کتابا ـٌ ــ



۱۵ فصل اول: کلیات

4. انواع اعراب

اعراب
ظاهری

]در

ـْ( ـٌ ،  ـُ ،  ـٍ ،  ـِ ،  ـً ،  ـَ ،  اعراب اصلی )

1- جمع مؤنث سالم مانند: رأْیُت المسلمات

رفع = مسلماِن
نصب وجر= مسلمین یا و نون ماقبل مفتوح

2- مثنی

رفع = مسلمون
نصب و جر = ُمْسلمین

3- جمع مذکر سالم 

1- رفع: یذهبان
ْم یذهبا

َ
2- نصب و جزم: ل

ْم یشِف
َ
3- جزم فعل ناقص: ل

4- فعل مضارع 

قرار  کسره  جای  به  )فتحه  غیرمنصرف   -5
ْحَمَد ـ َمرْرُت بأْحمَد

َ
می گیرد( رأْیُت ا

ژ

نایب  »واو«  رفعی  حالت  در  رفع: 
جاَء  فعل  مانند:  می گردد.  از ضمه 

اخوَک فاعل

نصب: در حالت نصبی »الف« نایب 
و  فعل  مانند:  گردد  می  فتحه  از 

فاعل رأیُت اخاَک مفعول
جر: در حالت جری »یاء« نایب از 
کسره می گردد. مانند: فعل و فاعل 

َصَرْرُت ِبأبیَک جار. مجرور

6- اسماء سته 

اعراب فرعی 

 ظاهر  
 کلمه

نمایان 
است[ 

انواع  
اعراب
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ادامه
انواع

اعراب

اعراب تقدیری 
]ظاهر کلمه 

1- اسماء اشاره
2- موصوالت

3- اسماء استفهام
4- اسماء شرط

5- کلیه ضمیرها

کلمات مبنی 

جمله و شبه جمله 
    علی المّدعی

ُ
مانند:     البّینة

           مبتدا   شبه جمله )جار و مجرور(   
         خبر و محاًل مرفوع

ـِ( در تقدیر دارد.  ـُ ،  1- اسم منقوض: دو حرکت )
مانند: داِعی، راِمی، قاضی

ـُ( حرکت،  ـِ ،  ـَ ،  2- اسم مقصور: در هر سه حالت )
در تقدیر است. مانند: معنی، موسی، عیسی

3- اسم متصل به »ی« متکلم: در هر سه حالت 
لسانی  به  ِهَج 

َ
ل و  مانند:  است.  تقدیر  در  حرکت، 

)لسان + ی(

تغییری نمی کند 
ر و حرکات مقدَّ

می باشند[
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5. انواع جمله

تعریف جمله: عبارت است از کالم مرکب و مفید.

1- فعلیه: جمله ای است که در آغاز آن فعل باشد. 
ً
، اشتری زیٌد تفاحا مانند:  ضرب عمرٌو زیداً

2- اسمیه: جمله ای که آغاز آن اسم باشد. 
مانند: هو ناجٌح، البیُع الزٌم

3- شبه جمله: ظرف و جار و مجرور را شبه جمله گویند. 
 الکتاب

َ
مانند: فی البیت، فوق

جمله 

نکته: ارکان جمله فعلیه، فعل و فاعل و ارکان جمله اسمیه مبتدا و خبر است.
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6. تجزیه و ترکیب اسم، فعل، جمله

باید به بررسی اسم از جهات: اسم فاعل،  1. اسم: در تجزیه و ترکیب، اسم 
یا  و  یا غیرمنصرف، متصّرف  یا موصول، منصرف  اشاره  نکره،  یا  مفعول، معرفه 

غیرمتصّرف بودن پرداخته شود.

2. فعل: در تجزیه و ترکیب، فعل باید به بررسی صیغه )ماضی، مضارع، امر(، 
نوع )معلوم، مجهول(، اعراب )مرفوع، منصوب یا مجزوم( و بناء )بر ضم یا فتح یا 

کسره یا سکون( پرداخته شود.

3. جمله: در تجزیه و ترکیب، جمله باید به نوع جمله )اسمیه، فعلیه، شبه 
جمله( و اعراب آن )اعراب محلی دارد یا خیر، دلیل رفع یا نصب و یا جر آن 

چیست؟( پرداخته شود.1

نکته: توجه به معنای جمالت و کلمات بسیار حائز اهمیت است.

7. حروف اصلی و زائد
آورده شود »حروف  کلمات همجنس  تمام  در  که  را  کلمه حرفی  از حروف 
اصلی« و آن را که در بعضی آورده شود نه در تمام، »حروف زائد« می نامند: مثاًل 
در کلمات ِعلْم، عالِم، معلوم، علیم، اعلم و... حروف »ع ل م« اصلی و بقیه زائدند.

۱- مبادی العربیه، رشید الشرتونی، ص ۴۱۵



۱۹ فصل اول: کلیات

8. ابنیة کلمه
کلمه در زبان عربی دارای شش بناء است زیرا یا سه حرف اصلی دارد که به 
آن »ثالثی« می گویند و یا چهار حرف اصلی که به آن »رباعی« گفته می شود و 
یا دارای پنج حرف اصلی است که آن را »خماسی« نامیده اند هر کدام از این سه 
قسم یا بدون حرف زائد است که به آن »مجرد« می گویند و یا دارای حرف زائد 

است که »مزید« نامیده می شود. به مثال های زیر توجه نمایید:

ر
َ
اسم ← َجعف

فعل ← َدْحَرَج
مجرد 

اسم ← َجعاِفر
فعل ← َتَدْحَرَج

مزید 

رباعی   

اسم ← َرُجل
فعل ← َعِلَم

مجرد 

اسم ← ِرجال
َم
َ
ْعل

َ
فعل ← ا

مزید 

ثالثی 

ْرَجْل
َ
مجرد: َسف

نَدریس
َ
مزید: خ

خماسی 

نکته: خماسی بودن مختص به اسم است و فعل یا ثالثی است یا ربعی.
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