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 اعمال 

 

 

 

 

  

ػذس
افوبل ه

 

 (هفقَل هغلق)هػذسی کِ ًبئت اص فقل ثبضذ فول فقل سا هی کٌذ 

 .ثبضذ فول آى فقل سا هی کٌذ( فقل ثب حشف هػذسی)هػذسی کِ ثِ هقٌبی 

 .ثِ تشتیت هػذس دس حبلت هضبف ٍ ثقذ ثب تٌَیي ٍ ثقذ ثب ال تقشیف، ثیطتشیي فول سا داسًذ ًکته

 عول آى

 .ثِ فبفل اضبفِ هی ضَد ٍ جش هی دّذ ٍ هفقَلص سا هٌػَة هی کٌذ

 .ثِ هفقَلص اضبفِ هی ضَد ٍ جش هی دّذ ٍ فبفلص سا سفـ هی دّذ

 .ثِ هفقَل فیِ اضبفِ هی ضَد ٍ فبفلص سا سفـ ٍ هفقَلص سا ًػت هی دّذ

 .دس هقغَف ثِ هضبف الیِ هی تَاى هشافبت لفؼ هجشٍسش سا کشد ٍ هی تَاى هشافبت هحلص سا کشد ًکته

ًذاسد ٍ ثِ جبی آى ( لفؾبً ٍ تقذیشاً)اسوی کِ هقٌبی هػذس سا هی دّذ اهب ثقضی اص حشٍف فقلص سا )اسن هػذس 
 .قلیالً فول هی کٌذ( فَؼ ّن ًیبهذُ

ل
افوبل اسن فبف

 

 با شرط

 .ثذٍى ال تقشیف ثبضذ -1

 .صهبًص حبل یب آیٌذُ ثبضذ -2

 .یب هجتذا ثبضذ کِ قجلص ًفی یب استفْبم ثیبیذ ٍ یب خجش ٍ یب غفت یب حبل ثبضذ -3

 .اگش قجلص ال هَغَلِ ثبضذ بذٍى شرط

 ًکات

 .هثٌی ٍ جوـ اسن فبفل هثل هفشدش است

ٍ ( اضبفِ لفؾیِ. )اسن فبفل ثِ فبفلص اضبفِ ًوی ضَد اهب ثِ هفقَلص هی تَاًذ اضبفِ ضَد
 .اگش چٌذ هفقَل داضتِ ثبضذ هبثقی هفقَالت سا هٌػَة هی کٌذ

 .تبثـ هفقَلِ اسن فبفل کِ هضبف الیِ ضذُ است ّن هی تَاًذ هجشٍس ّن هٌػَة ضَد
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 اعمال 

  
افوبل غیغِ هجبلغِ

 

.                  است( فَقِل -فقیل  -فَقَل  -هِفقبل  -فقّبل )اٍصاى 
 . فقبل ٍ هفقبل ٍ فقَل اص فقیل، ٍ فقیل اص فقل فول ثیطتشی داسًذ

 .فول اٍ دقیقبً احکبم فول اسن فبفل سا داسد

افوبل اسن هفقَل
 

 .ثب ضشایظ ٍ احکبم اسن فبفل فول هی کٌذ ٍ فولص هبًٌذ فقل هجَْل است

 .اضبفِ ضَد( ًبیت فبفل)ثِ خالف اسن فبفل، هی تَاًذ ثِ هشفَفص 
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 اعمال

 

 

 

 

 

  

ت هطجِْ
افوبل غف

 

 .(صهبًص حبل است. )اسوی کِ داللت ثش رات ٍ حذثی ثجَتی هی کٌذ

 .اص فقل الصم سبختِ هیطَد ٍ ثخالف اسن فبفل ثِ فبفلص اضبفِ هی ضَد

عشیقِ 
 سبختي

 دس ثالثی هجشد

 عبّش: هثل  .قلیالً ثش ٍصى اسن فبفل هی آیذ

 جویل، حسي: هثل .کثیشاً ثش اٍصاًی هثل فقیل ٍ فَقِل هی آیذ

 هٌغلق: هثل .ثش ٍصى اسن فبفل هی آیذ دس ثالثی هضیذ

فول 
غفت 
 هطجِْ

 صیذ حسي ٍجُِْ: هثل ثِ فبفلص سفـ

 ًػت
گبّی اسن ثقذش سا 
 ًػت هی دّذ ثٌبثش

 حسي ٍجْبً: هثل .اگش اسن ًکشُ ثَد تویضیت

 حسي ٍجَِْ: هثل .اگش اسن هقشفِ ثَد ضجِ هفقَلیت

 جش
اگش غفت 

 هطجِْ

 حسي الَجِ: هثل .ثِ هقوَلص اضبفِ هی ضَد هغلقبً ثبضذ الثذٍى 

 ثبضذ الثب 

داضتِ ثبضذ ٍ  الثِ ضشط ایٌکِ هقوَل 
داضتِ ثبضذ،  الیب هضبف الیِ هقوَل 

 .ثِ هقوَل اضبفِ هی ضَد
 الحسي الَجِ: هثل

 .غفت هطجِْ ثب ضشایظ ثبال جبیض است سفـ یب ًػت یب جش دّذ

 ًکبت

 .هقوَل غفت هطجِْ ثش آى هقذم ًوی ضَد هگش ؽشف یب جبس ٍ هجشٍس کِ هتَسـ است

 .فول ًوی کٌذ ثخالف اسن فبفل( اجٌجی یب غیش سججی)دس هقوَلی کِ ضویش ًذاضتِ ثبضذ 
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 فعل تعجب

 

 

 

 

 

  

ت
ل تقج

فق
 

 تشکیت ها اَفعَلَه

ٍ هجتذا ثبضذ ٍ افقل فقل هبضی ٍ فبفلص ضویش دس اٍ کِ ثِ (  ضیء) هب ًکشُ تبهِ 
 .ثش هی گشدد ٍ هبثقذش هفقَلص ٍ جولِ خجش ثبضذ ها

 ضیء فؾین هحزٍف هاهَغَلِ هجتذا، جولِ ثقذ غلِ ٍ خجش  ها: اخفص

 جولِ ثقذ خجشش -ٍ هجتذا ( ای ضیء)استفْبهیِ  ها: ثشخی ّب

 ٍ فؾین هحزٍف خجشش - هاجولِ ثقذ غفت  -ًکشُ هَغَفِ هجتذا  ها: ثشخی ّب

 .فقل اهش ثِ هقٌبی تقجت ٍ فبفلص هجشٍس ثبء صائذُ است اَفعِل به

 ًکات

 اسوـ ثْن ٍ اثػش .گبّی ثِ خبعش قشیٌِ فبفل افقل ثِ حزف هی ضَد

 .افقبل تقجت جبهذ ّستٌذ فقظ ثب یک غیغِ استقوبل هی ضًَذ

شرایط ساختي 
 فعل تعجب

فقلی کِ ٍاجذ 
 ضشایظ

قبثل تفبضل  -تبم  -هقلَم  -هتػشف  -هثجت  -ثالثی 
ٍ تفبٍت ٍ غفت هقتجش ثش ٍصى اَفقل ًذاضتِ ثبضذ  

 .ثبضذ( الَاى هثل سََِد ٍ فیَة هثل فََِس)ثخالف 

اگش فقلی ضشایظ ثبال 
 سا ًذاضتِ ثبضذ

ثقذ اص آٍسدى فقل اَضَذَّ هػذس فقل هزکَس  
 .سا ثِ غَست هٌػَة هی آٍسین

 هب اضذ حوشتِ

ٍ یب ثقذ اص فقل اَضذِد هػذس فقل سا ثِ 
 .غَست هجشٍس یبء هی آٍسین

 اضذد ثحوشتِ

 ًکات

 هب احوقِ .گبّی سوبفی ثذٍى ضشایظ ثبال فقل تقجت سبختِ هی ضَد

هقوَل فقل تقجت جبیض ًیست ثش فقل هقذم ضَد ٍ چیضی ًجبیذ ثیي ضبى فبغل ضَد، حتی اگش 
 .ؽشف یب جبس ٍ هجشٍس ثبضذ، الجتِ ثشخی ؽشف یب جبس ٍ هجشٍس سا جبیض داًستِ اًذ
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 افعال مدح و ذم

 

  

افقبل هذح ٍ رم
 

فعل  -1
 هذح ٍ  رم

 هذح

 .(جبهذ است ٍ ثِ حبلت هًَث تبء تبًیث هی گیشد فلزا فقل است)ًقن 

 حَتَّ

غبلجبً ثقذش را هی آیذ کِ هػٌف ٍ ثشخی هی گَیٌذ حتّ فقل، را فبفل ٍ اسن 
ٍ ثشخی هی گَیٌذ حجزا ثب ّن اسن است ٍ هجتذا ٍ را دس . ثقذش هخػَظ است

 .ضشایظ هختلف تغییش ًوی کٌذ

 .گبّی ثقذ اص حتّ اسن دیگشی ٍاقـ هی ضَد کِ هی تَاًذ ثب ثبء صائذُ ثیبیذ

 رم
 .(جبهذ است ٍ دس حبلت هًَث تبء تبًیث هی گیشد فلزا فقل است)ثئس 

 .توبم احکبم ثئس دس ایي ّن جبسی است سبء

 .ّش فقلی کِ ثشٍصى فَقُلَ ثیبیذ، الجتِ افقبلی هثل فَلِنَ ٍ جَِْلَ ٍ سَوِـَ ثشّویي ٍصى استقوبل ضذُ اًذ

 فاعل -2

اسن ؽبّش دس 
 دٍ حبلت

 هقشف ثِ ال

 .ال جٌس حقیقی است
اٍالً کل جٌس هذح هی ضَد ثقذ تَسظ 

 .اسن هخػَظ هذح خبظ اٍ هی ضَد

 .ال جٌس هجبصی ثبضذ

 .ال ثشای فْذ ثبضذ

 .هضبف ثِ هقشف ثِ ال ثبضذ

ضویشهستتش دس 
 فقل ثبضذ

الجتِ توییض . ثقذش توییض هٌػَثی هی آیذ کِ آى فبفل سا تفسیش  کٌذ
 .هوکي است ثب اسن ؽبّش ّن ثیبیذ کِ ثشای تبکیذ است

 ًکتِ
گبّی ثقذ اص ایي افقبل 

 هی آیذ کِ ها

 .فبفل هذح ٍ رم ضویش هستتش است اگش ًکشُ هٌػَثِ ثبضذ

اگشهقشفِ ثبضذ 
 فبفل است کِ اگش

 .هَغَلِ است ها ثقذش جولِ ثبضذ

 .تبهِ است ها ثقذش هفشد ثبضذ

اسن هخصَص          -3
 اعرابش( هوذٍح ٍ هزهَم)

 هجتذا هَخش ثبضذ ٍ جولِ قجل خجش هقذم 

 .خجش ثشای هجتذای هحزٍف ثبضذ

 اسن هخػَظ، خجش ثشای َّ یب هجتذای هَخش: فبفل، صیذ: فقل هذح، الشجل: ًقن ًعن الرجلُ زیذٌ: هثل

 .گبّی ثِ خبعش ٍجَد قشیٌِ اسن هخػَظ حزف هی ضَد ًکتِ
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 مونثش فُعلی و افعل تفضیل 

  

ل
ضی

ل تف
افق

 

 ساختي

ّوبى ضشایظ سبختي فقل تقجت سا داسد یقٌی آى فقل ثبیذ ثالثی، هتػشف، قبثل تفبضل، تبم، هثجت، 
ٍ اگش فقل ضشایظ سا ًذاضت ثب آٍسدى اضذَّ ٍ . هقلَم ثبضذ ٍ غفت هطجِْ ثش ٍصى اَفقَل ًذاضتِ ثبضذ

 .آٍسدى هػذس آى فقل ثقٌَاى توییض ثقذش سبختِ هی ضَد

 حاالت

 احکبم هجشد اص ال ٍ اضبفِ

 .ثبیذ ثػَست هفشد هزکش ثیبیذ

 .ثبیذ ثقذش هِي جبسُ ثیبیذ

 .گبّی هِي ٍ هفضل فلیِ حزف هی ضَد

ثیي اسن تفضیل ٍ هِي ٍ هفضل فلیِ، ًجبیذ چیضی فبغل ضَد 
 هگش جبس ٍ هجشٍس

 .هِي جبسُ ًجبیذ هقذم ضَد هگش ایٌکِ هجشٍسش استفْبم ثبضذ

 ّوشاُ ال

 .ثبیذ ثب هبقجلص اص جْت فذد ٍ جٌس هغبثقت کٌذ

 .ثقذ اص آى هِي ًوی آیذ

 هضبف

 .ثذٍى هِي هی آیذ

 اص جْت تغبثق

 .ثبیذ هفشد هزکش ثیبیذ اگش ًکشُ اضبفِ ضَد

 اگش ثِ هقشفِ اضبفِ ضَد

اگش هقٌبی تفضیل ثذّذ، تغبثق    
 .ٍ فذهص جبیض است

اگش هقٌبی تفضیل ًذّذ ثبیذ 
 .تغبثق کٌذ

 عول

 .سفـ ثِ فبفلص کِ غبلجبً ضویشهستتش است

 سفـ ثِ اسن ؽبّش اگش

 .قجل اص فقل حشف ًفی یب ضجِ ًفی ثبضذ

 (ثِ دٍ افتجبس. )ثبضذ ٍ تفضیل ثش خَدش ثبضذ( ثذٍى ضویش)فبفلص اجٌجی 

 .ثتَاى ثِ جبی آى فقل ّن هقٌب گزاضت
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 توابع

  

تَاثـ
 

 .الفبؽی کِ افشاة هبقجلطبى سا هی گیشًذ ٍ ّویطِ هتبخش ّستٌذ، کِ ثِ آًْب تبثـ هی گَیٌذ تعریف

 اقسام

 (ًقت)غفت 

 تبکیذ

 ثذل

 فغف ثیبى

 فغف ًسق

 ًعت

 تقشیف
تبثقی کِ هقٌبی هتجَؿ خَد سا کبهل هی کٌذ ثب ثیبى یکی اص غفبت هتجَفص، یب یکی اص غفبت 

 .هتقلقبت هتجَفص

 اقسبم

 هشست ثشجل کشین:هثل ثیبى غفتی اص غفبت هتجَؿ حقیقی

 سججی
ثیبى غفتی اص غفبت 

 هتقلق هتجَؿ

 جبء فلی القبلن اثَُ: هثل

 هشست ثشجل کشین اثَُ: هثل

 اغشاؼ ًقت

 هشست ثضیذ الخیبط: هثل تَضیح

 فتحشیش سقجِ هَهٌِ: هثل تخػیع

 هشست ثضیذ الکشین: هثل هذح ٍ رم

 هشست ثضیذ الوسکیي: هثل تشحن

 َّ الٌِ ٍاحذ:  هثل تبکیذ

 حبالت ًقت
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 توابع

  

تَاثـ
 

حاالت 
 ًعت

 هفرد

 ثبیذ هطتق ثبضذ

 اسن فبفل

 اسن هفقَل

 غفت هطجِْ

 افقل تفضیل

 غیغِ هجبلغِ

یب هَؤل ثِ هطتق 
 ثبضذ

 اسن اضبسُ هَؤل ثِ هطبسالیِ

 رٍ هَؤل ثِ غبحت

اگش هػذس ثبضذ  
 هَؤل ثِ

 اسن فبفل هثل ری فذل ای فبدل

 حزف هضبف ری فذل

 هجبلغِ هجٌب ثش ایٌکِ اسن رات سا هقٌی ثذاًی

اص جْت تغبثق هثل 
 فقل است یقٌی اگش 

 ضویشسا سفـ دّذ
اص جْت فذد ٍ جٌس ٍ افشاة ٍ هقشفِ ًکشُ 

 .ثَدى، تغبثق هی کٌذ

 ؽبّش سا سفـ دّذ

ٍلی . اصجْت جٌس ثب فبفلص تغبثق هی کٌذ
ٍ اص جْت تقشیف . اص جْت فذد هفشد هی آیذ

 .ٍ تٌکیش ٍ افشاة تجقیت هی کٌذ

 جوله

 .دس حکن ًکشُ است ٍ غفت ثشای ًکشُ هی ضَد

 .ثبیذ ثب هَغَف فبئذی داضتِ ثبضذ

 .جولِ اًطبئیِ غفت ًوی ضَد ٍ اگش جبیی دیذُ ضذ ثبیذ یک قَل قجل اص آى دس تقذیش گشفت
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 توابع

 

 

 

 

 

 

  

ت
ًق

 

اگش غفت ثشای چٌذ 
 هَغَف ثبضذ

 .غفتْب سا هثٌی یب جوـ هی آٍسین اگش غفتْب ّن هقٌب ثبضٌذ

 .اگش غفتْب ثب ّن ّن هقٌب ًجبضٌذ

اگش غفت ثشای دٍ 
 هقوَل دٍ فبهل ثبضذ

 .غفت تجقیت هی کٌذ اگش فبهل اص جْت هقٌب ٍ فول یکی ثبضذ

اگش فبهلْب اص جْت هقٌب  
 ٍ فول یکی ًجبضذ

تجقیت      
 جبیض ًیست

.       هٌػَة ثٌب ثش تقذیش فقل ثگیشین
 افٌی القبقلیي

.  هشفَؿ ثٌب ثش خجش هجتذا هحزٍف ثگیشین
 ّوب فبقالى

 اگش غفت 

 ّوِ آًْب تبثـ ّستٌذ ثب یکی یب دٍ یب ثیطتش هقٌبیص ٍاضح هی ضَد

فقظ ثب یک یب فقظ ثب دٍ تب غفت 
 هقٌبیص ٍاضح هی ضَد

هبثقی غفبت جبیض است 
 تبثـ یب قغـ ثبضذ ثٌبثش

 اضوبس فقل

 خجش ثشای هجتذای هحزٍف

 حزف

 ًضد قضیٌِ جبیضاست هَغَف حزف ضَد

 .  ًضد قضیٌِ قلیالً غفت ّن حزف هی ضَد
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 تابع: تاکیددومین 

 

 

 

تبکیذ
 

 هعٌَی

ثشای تثجیت هَکذ ٍ سفـ 
 تَّن هضبف ثِ هَکذ

 .هی آیذ( فیي ٍ ًفس)ثب دٍ لفؼ 

 .ّوشاُ ثب هفشد، هفشد هی آیذ ٍ ّوشاُ ثب هثٌی ٍ جوـ، جوـ هی آیذ

 .ثِ ضویشی کِ ثِ هَکذ ثش هی گشدد، اضبفِ هی ضَد

 .گبّی ثبء صائذُ جبسُ ثش سش آى هی آیذ* 

ثشای سفـ تَّن فذم اسادُ 
 ضوَل هَکذ

 .هی آیذ ٍ ثبیذ ثِ ضویش هَکذ اضبفِ ضَد( کال ٍ کلتب)الفبػ  ثشای هثٌی

ثشای جوـ ٍ هفشدی کِ 
 داسای اجضاء ثبضذ

 .الفبػ کل، جویـ ٍ فبهِ هی آیذ

 ًکبت

ثشای تبکیذ ثیطتش گبّی اجوـ ثقذ اص کلِ ٍ جوقبء ثقذ اص کلْب ٍ اجوقیي ثقذ اص کلْن ٍ 
 .جُوَـ ثقذ اص کلْيَّ هی آیذ

 .ًکشُ اگش هحذٍد ثبضذ هی تَاى ثشای آى تبکیذ آٍسد

 تاکیذ حرٍف

 .تکشاسش ثذٍى قیذ جبیض است حشف جَاة

 .تکشاش ثِ ضشعی جبیضاست کِ چیضی کِ ثِ آى هتػل است ّن آٍسد حشٍف غیش جَاة

 لفظی

 هفشد
 تکشاس خَد لفؼ

 تکشاس هتشادف لفؼ

 جولِ
 تکشاس ثب حشف فغف

 تکشاس ثذٍى حشف فغف

 ًکات

اگش ثخَاّین ضویش هشفَؿ هتػل سا ثِ ٍسیلِ ًفس ٍ فیي تبکیذ کٌین اثتذا ثبیذ هقبدل هٌفػلص سا ثیبٍسین 
 ثخالف هٌػَثی ٍ هجشٍسی

 .اگش ثخَاّین ضویش هتػل هٌػَثی ٍ هجشٍسی سا تبکیذ کٌین ثبیذ آًچِ ثِ آى ضویش هتػل ضذُ سا دٍثبسُ ثیبٍسین

 .جبیض است ّوِ ضوبیش سا ثب یک ضویش هٌفػل هشفَفی تبکیذ کٌین


