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 ضرورت دارد : جهت آمادگی هرچه بیشتردرآزمون های نهایی و کنکور  ومپایه ی سدانستن نکات ذیل برای دانش آموزان     

 

 :  (و دوم )افعال ُمعَتل   رس اولد    

 افعال، و نیز صرف کردن راحت تر آن ها درصیغه های مختلف کالً دربحث معتالت باید جهت شناسایی سریع تر این افعال     

 اما نه در حد  قواعد ؛ بلکه صرفاً شناسایی . ؛ نیز کمی بشناسیم مهموز و مضاعف را

 

   ، َقَرأَ   أََمَر ، َسأَلَ               مهموز)باهمزه(                                                                              

)ش د د(  )حرف تکراری(   صحیح                 مضاعف                                                    )ح ي ي( َشدَّ  ، َحيَّ

 َکَتَب               )معمولی!(سالم                                               طبق حروف اصلیفعل     

                                                                     

 َوَصلَ           )اولین حرف( مثال                                                                             

 ساَر)َسَیَر(       )دومین حرف( ُمعتل                     اَجَوف                                                   

  َسعی̍       )سومین حرف( ناقص                                                                            

 َویلَ    دوم و سوم(حرف کنارهم:) مقرون                                                                                                         

  )دوحرف( لفیف                                                                           

 َول ی̍ اول و دوم(حرف دورازهم:) مفروق                                                                                                         

 

 

 ُعوَید ُعُو                 ِاسکان )ساکن کردن حرف عله( : َید                                

 )تبدیل کردن حرف عله ای به حرف عله ای دیگر( : َقَوَل                قاَل   قلب                  1عالل اِ     

  َیِصُل                  ِصُل َیو  )حذف کردن حرف عله( : حذف                               

 

 ممکن است فعل معتلی هیچ تغییری نکند که به آن بدون ِاعالل می گوییم .     
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 مراجعه شود . 2و1تغییرات انجام شده بر افعال معتل . برای اطالعات بیش تر به قسمت قواعد دروس اعالل :  -  
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 : سوم)مفعول مطلق(س در    

 وابستگان این درس که در تمرینات اشاراتی به آن شده :ازجمله مفعول مطلق :  .1    

الف( مانند عفواً ، إضافة ً إلی و.. (1/کتاب73)صفحه ی مفعول مطلقی که فعل ندارد .مفعول مطلق برای فعل محذوف :       

ب( و همان مفهوم فت باقی مانده صصفت جانشین مفعول مطلق : صفتی که موصوفش مفعول مطلق بوده و اآلن حذف شده ، اما       

 دراین (کتاب22تراً .)صمِ  شرینَ ن عِ أکثَر مِ  غوَص في البحرِ أن یَ  ستطیعُ في الماضي الیَ  اإلنسانُ  مانند : لقدکانَ  .مفعول مطلق رادارد 

  أکثَر..  کلمه ی "أکثر" صفت برای مفعول مطلق محذوف است . یعنی بوده : ..َیغوَص غوصاً جمله 

 در کتاب آمده است . جملهموارد ، چندین ازاین     

 : مفعوٌل فیه)ظرف( .2    

 دیگر مفعوٌل فیه نبوده ، بلکه مجرور به حرف بنابرآموزش های دبیرستانی() ، حرف جر بیاید، مفعول فیهقبل ازکه درصورتی     

 في اللیل : جارومجرورلیالً : مفعوٌل فیه)ظرف(زمان و منصوب ، مانند :   جر به حساب می آید .

 ِمن قبل : جارومجرور ، و منصوب (1)یامکانمفعوٌل فیه)ظرف(زمان: قبَل                                    

 

 : چهارم)حال(رس د    

 اعد سایت ذکرشده است .قابل تأکید نیز درقسمت قونکات  . کفایت می کندموردخاصی ندارد و مطالب کتاب     

 

 : پنجم)تمییز(س در    

 می باشد مجروردربعضی موارد و  داردتفاوت کمی ن بین اعراب تمییز عدد برمنصوب بودن است . درایبناقاعده ی تمیز اصل     

 تُ قاعده ی تمییز عدد نیازی نیست . تنها دانستنش که درتمییز عدد اعراب مجرور نیز داریم کفایت می کند . مانند : أخذدانستن  که

  و مجرور است .  )مفرد(َصدیقتي . این جا "کتب" تمییز عددن مِ ُکُتٍب ثالثة َ 

 

 : ششم)استثناء(س در    

  به دلیل این که مطالعه فرمایید .، اکید دارم که این بحث راباتوجه به جزوه ای که دربخش قواعد سایت ذکرکرده ام پیشنهاد     

 تشخیص رابرما بسیار ساده می نماید . 

 

 :  هفتم)منادی(س در    

 اعد سایت ذکرشده است .قابل تأکید نیز درقسمت قونکات  . کفایت می کندموردخاصی ندارد و مطالب کتاب     
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 بستگی به جمله دارد . زمانی یا مکانی بودنش  -  


