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Abstract  
As you know, in typology, languages are categorized on the basis of 

morphological, syntactic, and semantic features. These categories help linguistics 

to introduce language universals. This article aims to determine the word order 

typology in Standard Arabic. Standard Arabic is the standardized and literary 

variety of Arabic used in writing and in most formal speech throughout the Arab 

world. The results of the article are of importance in teaching Persian to Arab 

students. In this article, word-order of the Standard Arabic is analyzed on the basis 

of the 25 typological correlations (Dryer 1992 and Dabirmoghaddam 2014). The 

results suggest that Standard Arabic, in comparison to African, Eurasia languages 

and other languages, which Dryer indicated them in his article, has 20, 22 and 23 

correlations of strong VO languages; and also, has 12, 8 and 8 correlations of 

strong OV languages. Thus, Standard Arabic has a tendency towards strong VO 

languages. 
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 درایر هایمؤلفه پایة بر عربي زبان در هاواژه ترتیب شناسيرده
(1992) 

 
 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه همگانی، شناسیزبان دکتری دانشجوی   الشاعر ملهم

  

 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه شناسی،زبان استاد  دبیرمقدم محمد

  

 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه شناسی،زبان دانشیار ییرضامراد صحرا

 چکیده

 يبندو طبقه يبندرده ،خاص يواج يو حت یيمعنا ،ينحو ،يهاي صرفها بر اساس مؤلفهزبان ،يشناسدر رده
 يرا معرف يزبان يهايتا جهان کنديشناسان کمک مبه زبان هايبندو طبقه يبندرده نی. مجموع اشونديم

آمده از دس به جیاس . نتا اريمع يزبان عرب ۀواژ بيترت يشناخترده  يوضع نييپژوهش تع نیکنند. هدف ا
 يزبان عرب ۀواژ بيمقاله، ترت نیباشد. در ا ديزبانان مفبه عرب يدر آموزش زبان فارس توانديپژوهش م نیا
. ه اس قرار گرفت ليوتحلهیمورد تجز ،(1392) رمقدمي( و دب1992) ریدرا شناختيهرد ةمؤلف 25بر اساس  ،اريمع
و  ايآسلهاي اروپازبان قا،یهاي آفربا زبان سهیدر مقا ،اريمع يعرب زباناز آن اس  که  يپژوهش حاک جینتا
( برخوردار اس ؛ VO) يقو يانيمهاي فعلزبان يهامؤلفه از مؤلفه 23و  22، 20از  بيترتبه ،هاي جهانزبان
 .( داردي)قو يانيمهاي فعلزبان ۀبه رد شیگرا اريمع يزبان عرب ،نیبنابرا

یدواژه  ناسمممی  رده: ها کل بان،  شممم بان  ز یار،  عربی ز یب  مع گانی  واژه، ترت بان،  های هم فه  ز  های مؤل

  .شناختیرده
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 مقدمه. 1
زبان  نیدارد. ا يبوم شوریگو ونيليم 280و حدود  اس يکشور دن 22 يزبان رسم يزبان عرب

 یياآسيلیيقایآفر هايزبان ةرمجموعیز ،اس  که خود يزبان سام يهارشاخهیاز ز يکی
 هايو با زبان شديم يتلق يجنوب هايجزو زبان يزبان عرب ،يسام يسنت بندييماس . در تقس

وجود جمع  يبندميتقس نیا لیاز دال يکیدسته قرار داش .  کیدر  يجنوب يو عرب یيايوپيات
 3يآرام هايهمراه زبانبه ،را يعرب 2تزرونيه ،1970 ةبود )مثل کتاب/کتب(. در ده 1يدرون
 . (Procha´zka ,2009 :42) قرار داد 5يمرکز يسام ةرمجموعیدر ز ،4يکنعان و

شناخته  زين حيفص يکه با نام عرب  اس اريمع يعرب يامروز يزبان عرب نیبردتررپرکا
از  گرید يعرب و برخ ةیاس  که در تمام اتحاد يعرب يتنها قالب رسم اريمع ي. عربشوديم

 ،نيهمچن ،اريمع ي. عربرودبه کار مي قایشمال آفر يو کشورها انهيخاورم يکشورها
 يهاي عربزبان ،یيايجغراف يکاربرد دارد. با توجه به گستردگ يرسم ۀصورت محاوربه
فهم قابل يسختزبان بهعرب شورانیگو گرید ياز آنها برا يبسيار هم وجود دارند که يگرید

محل کار و  ،يآموزش يهاو در سازمان دهديم ليرا تشک اريمع ي. قرآن اساس عرباس 
ه را ب اريمع يبزبان، زبان عرعرب ۀکردليتحص شورانیاما اغلب گو شود،يها استفاده مرسانه
دارند  يمنطقه فقط صورت شفاه يعرب هايزبان شتري. الزم به رکر اس  که بگيرنديکار م

 يصورت نوشتارو هم به يصورت شفاههم به اريمع يندارند. زبان عرب يو صورت نوشتار
ها مورد استفاده مدارس و دانشگاه ،يدولت و ايرسانه ،يتجار هاينهيو در زم رودر ميکاه ب

 يهامثال ةاس  و هم اريمع يزبان عرب ،يپژوهش، منظور از زبان عرب نی. در اردگييقرار م
 زبان استخراج شده اس .  نیاز ا شناسيرده ليتحل برايشده کارگرفتهبه
 ،(1963) 6نبرگیگر ياز سو شدهيمعرف شناختيرده يارچوب نظرهدر چ ،پژوهش نیا
مناسب جه   يانهيعنوان زمبه ،(1992) 7ریدرا ةمقال ،منظور نیشده اس  و به ا يزیرهیپا
 ،اساسنیمد نظر قرار گرفته اس . برا ،يزبان عرب يشناخترده نييو تب ليتحل ف،يتوص
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قرار داد و الگوها  يمورد بررس ،شناختيارچوب مطالعات ردههها را در چنحو زبان توانيم
 . دکر فيو توص نييحوزه تب نیآنها را در ا شناختيرده يهايژگیو و

  ینظر يمبان. 2
 دندهيم ها رخدر زبان ،مندصورت نظامکه به یيالگوها ةعبارت اس  از مطالع 1يشناسرده
(1990, Croftکامر .)شناسيدر رده ياديبن هايمؤلفهاز  يکی( معتقد اس  که 1989) 2ي 

 يواژه بر اساس تعداد محدود بيترت شناسيسخن، رده گریواژه اس . به د بيترت ،زبان
گروه  هايسازه يتوال ةمؤلفاز  ،نمونه عنوانبه توانيشده اس  که م هبنا نهاد يزبان ةمؤلف
و بند  ياسم ةهست يتوال ةمؤلفجمله )مفعول، فعل( و  ياصل هايسازه يتوال ةمؤلف ،ياسم

از  زباني يهامؤلفه گونهاینکه اگرچه  شوديم ادآوری (1989) ينام برد. کامر يموصول
 جادیا يهمبستگ يمذکور نوع هايمؤلفه نيب ،يآمار اظبه لح توانيمستقل هستند، م گریکدی

واژه  بيترت يهايهمبستگ»خود با عنوان  ة( در مقال1992) ریدرا ،راستا نیدر اکرد. 
 يهاجف  بيطرف و ترت کیفعل و مفعول از  بيترت نيب يهمبستگبه بررسي ، 3«ينبرگیگر
 از ،هاجف  نیبه ا رهاشا يبرا او،اس .  پرداخته گریاز طرف د ياز عناصر دستور يخاص

 ي: اگر توالکنديم فیصورت تعر نیاستفاده و آنها را به ا 4«يهمبستگ هايجف » اصطالش
نشان دهد، آنگاه جف   يفعل و مفعول همبستگ يبا توال ،بيترتبه ،yو  xجف  عنصر  کی

x  وy يجف  همبستگ نیو در ا شوديخوانده م يجف  همبستگ کی، x و  5فعلالگو با هم
y فعل لمفعول بيترت يدارا هاينمونه، در زبان عنوانبهشود. يدانسته م 6الگو با مفعولهم
(OV)، لفعل بيترت يدارا هاياس  و زبان 7اضافهبه استفاده از پس لیتما( مفعولVO )
اضافه )شامل  حرف>گف  که جف   توانيم ،نیبنابرا دارند؛ 8اضافهشيبه استفاده از پ لیتما
جف ، حروف  نیاس  و در ا يجف  همبستگ <ياضافه( و گروه اسماضافه و پسشيپ

  ندهستالگو با مفعول همراه آن حروف اضافه، هم ياسم هايالگو با فعل و گروهاضافه هم
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(Dryer, 1992: 82)به دس  داده  يجف  همبستگ 23شده، ادی ةدر مقال ،(1992) ری. درا
 زي( ن1392) رمقدميدب ن،يارائه کرده اس . همچن 1جدول مستقل کی ،هر مورد ياس  و برا
پرداخته  يرانیا هاياز زبان يتعداد شناختيرده يبه بررس ر،یدرا ۀشدادی ةارچوب مقالهدر چ
 اس .

 عربي زبان در هاواژه بیترت يشناسرده. 3
 يجد شناختيرده ليتحل ،يدر زبان عرب ،يرانیا هايمانند زبان گرید هايبرخالف زبان

 ریکه در درا مؤلفه 18( با استفاده از 1392) رمقدمينمونه، دب عنوانبهصورت نگرفته اس . 
افزوده اس ،  به آن ریدرا هايداده گاهیاز پا يکه و گرید ةمؤلف 6( رکر شده بود و 1992)

پرداخته اس . در  يرانیا يهازبان يبه بررس ،داده و بر اساس آنها ليگانه تشک24 هایيمؤلفه
مورد  5( 1392) رمقدميشده که دب معرفي هازبان يبررس يبرا مؤلفه 23(، 1992) ریدرا ةمقال
 .اس  کرده حذف ندارند، کاربرد هامؤلفه نیا ياستدالل که در زبان فارس نیبا ا ،را هااز آن
را که  ايهمؤلف 6(، 1992) ریدرا ةمؤلف 23عالوه بر  ،پژوهش نینگارنده در ا استا،ر نهمي در
. ردگييبه کار م يزبان عرب يبررس ياضافه کرده اس ، برا ریدرا هايداده گاهیبه پا رمقدميدب

 دومؤلفهو  ریدرا مؤلفة 23از  دومؤلفه) همؤلفچهار  گرفتندهیناد از بعد ،هامؤلفه نیمجموع ا
 بيترتبه ،که در ادامه رسديعدد م 25به  ،ستنديصادق ن ي( که در عربمقدمريدب مؤلفة 6از 
 ؛ينف يو فعل کمک يفعل اصل ياز: الف( توال اندعبارتشده ادی ةمؤلف. چهار شونديم يمعرف

و  سازيمنفوند  يد( توال ؛ياسم و تکواژ آزاد ملک يج( توال ؛اسم جمع و اسم يب( توال
 .علف

 اضافه؟(پس ایاضافه شی: نوع حرف اضافه )پ1شماره  ۀمؤلف. 1ـ3
اسم در سه حال   ،ي. در زبان عربشوديحروف جر گفته م ،يدر زبان عرب ،به حروف اضافه

ج( اگر  ؛باشد اليهمضافب( اگر  ؛: الف( اگر قبل از آن حرف جر آمده باشدشوديمجرور م
 ةدست :کرد يبندميبه چهار دسته تقس توانيرا م ي. حروف جر در عربدیايب اسم مجروراز بعد 

                                                           
جنوب  ی)به استثنا ایآسماروپا قا،یشامل آفر ییایجهان به شش منطقه جغراف ر،یموجود در مقاله درا یهادر جدو  .1

شده  میتقس یجنوب یکایو آمر یشمال یکاینو، آمر نهیو گ ایاسترال ه،یانوسیو اق ایآس ی(، جنوب شرقایآس یشرق

فعل و مفعو   زیمفعو  و فعل و ن بینظر و ترت وردمولفه م نیب یآمار همبستگ ییایهر منطقه جغراف یاست و برا

 (.120: 1392مقدم، ریآورده شده است )دب کیبه تفک
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 و« لل»، «يف»، «يعل»، «عن»، «يإل»، «من»مانند  ،شونديظاهر م ريو ضم سمکه با ا يحروف ،اول
، «رب»، «لت»، «و»، «لک»، «يحت» مانند شوند،يکه فقط با اسم ظاهر م يحروف ،دوم ةدست. «لب»
خود  ةاز وابست شيپ ،يزبان هايساخ  ةدر هم ،يحروف اضافه در زبان عرب. «منذ» و« مذ»

 کیهستند. در  اضافهشيپ يبزبان عر ةحروف اضاف ةهم ،دیگرعبارتبه. دنريگيم قرار
کرد. حروف  ميرا به دو نوع آزاد و وابسته تقس يعرب هاياضافهشيپ توانيم ،بنديميتقس
آزاد هستند  هاياضافهشي( پ6( تا )1) يهادر جمله «يف» و «يعل»، «عن» ،«يال»، «من»ة اضاف

 به متمم خود متصل ،یيواآاز لحاظ  ،(8) ( و7) يهادر جمله «بل» و« لل» ةو حروف اضاف
از  یيهانمونه ریز هاي. مثالانداضافهشيپ يحروف اضافه همگ ي. در زبان عربشونديم

 :دهنديرا نشان م يکاربرد حروف اضافه در زبان عرب

 minمن: 
 .عاد من المدرسة (1

ʕa:da      min           al-madrasa 
 برگش       از           ت        . ش-مدرسه  

 .از مدرسه برگش 

 ʔila: يإل
 .المدرسة یذهب إل( 2

ðahaba    ʔila          al-madrasa 
 رف         به          ش.ت        -مدرسه 

 .به مدرسه رف 

 ʕanعن: 
 .أنت تتحدث عن المسرح (3

ʔanta      tataħadaθu      ʕani       al-masraħ 
 تو                  يزنيم حرف       از            ش.ت    -شینما

 .يزنيم حرف شیاز نما تو
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 .ابتعد عن الحائط (4
ʔibtaʕada      ʕani       al-ħa:ʔitˠ 

 فاصله گرف           از           ش ت   -وارید  

 .فاصله گرف  وارید از

 ʕala: يعل
 .صهوات أفراسهم یاعتدل الفرسان عل (5

ʔiʕtadala     al-fursanu     ʕala   sˠahwati   ʔafrasihim 
 نشس      ت     . ش-سواران   بر            پش           اسب               

 .ها نشستندبر پش  اسب سواران

  fi: يف
  ؟لیهذه الساعة من الل یماذا تفعلون ف (6

maða tafʕalu:na  fi:    haðihi    al-saʕati  mina  al-lai:li 
 چه          ديکنيم در          نیت     ا. ش-ساع    از       ش.ت شب
  د؟کنييساع  شب چه م نیدر ا
 
 li:  لا
 .صدقها ینبرتها ال تدع مجاال للشک ف( 7

nabratuha:  la: tadaʕu  madʒa:lan   lilʃaki    fi:   sidqiha  
 لحنش             گذاردينم           يمجال      دیترد يبرا  در   صدقش   

 .گذارديدر صدقش نم دیترد يبرا يمجال لحنش
 
 bi:  با
 .علم برغبته یکان عل (8

ka:na ʕala:   ʕilmin    biraɣbatihi  
 بود               مطلع        او    -رغب -از 

 .از رغب  او مطلع بود
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از  شیپ ياسم ۀ)هست يو بند موصول ياسم ۀهست ي: توال2 ۀشمار ۀمؤلف. 2ـ3
 پس ازآن؟( ای يبند موصول

 دو شرط دارد: يموصول ةجمل ،يدر زبان عرب
  .دشته باشکذب آن وجود دا ایباشد و احتمال صدق  يجمله خبر .1 
آن در  با و مطابقه گردد( بري( به اسم موصول )هسته اسمدارمرجع) ريضم يدارا .2

 (. 113 :1997مغالسة،  يداشته باشد )حسن مؤنثو جمع و مذکر و  يمفرد و مثن
 ي. اسم موصول اسمشوديم اسم موصول ساخته ةوسيلبه يبند موصول ،يزبان عرب در

 دهينام «موصول ةصل»جمله  نیو ا شودمي مشخص آن از بعدة جمل ةوسيلبهآن  ياس  که معن
بند  يعنی ،اسم موصول ةوابست ،يدر زبان عرب رسدي(. به نظر م57 :1994قطریب، ) شوديم

موصول به دو نوع عام و خاص  هاياسم ،ي. در زبان عربردگييقرار م آن ازپس  ،يموصول
 ،خود ةدالل  دارد که به نوب مؤنث. نوع عام و خاص بر دو جنس مذکر و شونديم ميتقس

 (1جدول )موصول در  يها. اسمهستندو جمع قابل ارجاع  يبه اعداد مفرد، مثن هرکدام
 اند:آورده  شده

 های موصو  در زبان عربیاسم. 1دول ج

 

 عمومي

  مؤنث مذکر 

یالذ مفرد  al-laði: یالت  al-lati: 

 معاد  فارسی

 )که(

 al-laðani اللمّذان مثنی
 اللمّمتان ِ

 اللمّتمَیمْن
al-lata:ni 

al-latai:ni 

ینَیالمّ جمع  al-laði:na 
یالالت  

یاللمّوات  
al-la:ti: 

al-lawa:ti: 

 

 خصوصي

 برای غیرانسان برای انسان

(هک ،هک کسی)مَمن       man  (هک ،هکى زیچ)ما ma: 

 تحدث معک البارحة.یکان  يالرجل الذ (9
Al-raʤulu       al-laði:    ka:na     jatahadaθu    maʕaka       al-ba:riħa 

 ش.ت  -يمرد   که                   کرديصحب  م    با تو                ش. ت     -روزید
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 .کرديبا تو صحب  م روزیکه د يمرد

 .احترم من هو أکبر منک (10
ʔiħtarim       man      huwa    ʔakbaru   minka  

 که     احترام بگذار يکس    او         تر    بزرگ     تو       از
 تر اس ، احترام بگذار.که از تو بزرگ يبه کس 

پس از  يبند موصول ي،( مشخص اس ، در زبان عرب10)( و 9) يهاکه در جمله همان گونه
 .ردگييقرار م يهسته اسم

 ای الیهمضافاز  شی)مضاف پ هالیمضاف و مضاف ي: توال3 ۀشمار ۀمؤلف. 3ـ3
 پس از آن؟(

نوع اول  ؛اضافه بر دو نوع اس  ي،. در زبان عربگرید يکردن اسم به اسماضافه يعنیاضافه 
 يعنی ؛دافزایيمشخص م ينوع اضافه به مضاف معن نیمحض اس . ا ةاضاف ای يمعنو ةاضاف
کتاب » و« مانيحک ةگفتقول الحکماء = » ، ماننددهديبه مضاف م صيتخص ای فیتعر يمعن
 حرف اضافه از چهار حرف اس : رینوع اضافه به تقد نیا. «خیتار ب= کتا خیتار

 دوس  ي= کتاب براقیکتاب لصد يعنی ؛= کتاب دوس  قی: کتاب صدي= برالل
 از آهن يدر يعنی ي؛= در آهن دیمن = از: باب حد

 = مسافرت در شب ليالل يسفر ف يعنی ؛= مسافرت شب لي= در: سفر الل يف
 مثل شب اهي= س ليسواد کالل يعنی ؛شب ياهي= س لي= مثل: سواد الل لک
وصف  کیمضاف  ،نوع اضافه نیاس . در ا رمحضيغ ةاضاف ای يلفظ ةدوم اضاف نوع

مانند  کند،يدالل  م آن استمرار ای ندهیآ ایدادن حادثه در زمان حال اس  که به وقوع و رخ
(. 365: 1997مغالسة،  ي)محارب: اسم فاعل اس ( )حسن «دشمنمحارب العدو= مقاوم »

قرار  هالياز مضاف شيمضاف پ شهيهم ،زبان نیدهند که در اينشان م يزبان عرب يهاداده
 «معجم» و« والد» يزبان ي. واحدهارديگياز وابسته قرار م شيبه عبارت بهتر، هسته پ ؛ردگييم

پس از آنها  ،«النحو» و« احمد» ،آنها يهاو وابسته ( مضاف هستند12( و )11) يهادر جمله
 .اندقرار گرفته
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 والد احمد. (11
Wa:lidu  ʔaħmad 

 پدر                  احمد   
 .احمد پدر

 معجم النحو. (12
moʕʤamu      al-nahw 

 ش.ت       فرهنگ   -نحو
 .نحو فرهنگ    

 سهیمقا یاز مبنا شی)صفت پ سهیمقا یصفت و مبنا ي: توال4 ۀشمار ۀمؤلف. 4ـ3
 پس از آن؟( ای
 فی. در تعرشوديم ي( معرفي)برتر ليبند اسم تفض ریز سهیمقا يصف  و مبنا ي،زبان عرب در
 زيبر دو چ که شودياطالق م «افعل»بر وزن  يبه هر وصف لياس  که اسم تفض هآمد ،آن

داشته باشد. اسم  يبرتر يگریاز آن دو بر د يکدالل  کند و یصف   کیمشترک در 
 سهیمقا يکه مبنا دیآيحرف جر )من( م ليتفض اسممفرد مذکر اس  و بعد از  شهيهم ليتفض

 ياز مبنا شيصف  پ شان،نيب هايدر ساخ  ي،(. در زبان عرب1975د، ي)ع کنديرا مجرور م
، سهیمقا ياز مبنا شيپ «أکبر من»صف   ،( که در آن13) ة. مانند جملردگييقرار م سهیمقا
 شيپ سهیمقا يمبنا ،دارنشان ارددر مو ،زبان نیقرار گرفته اس . هرچند در ا ،«حسن» یعني

 (.14) ةمانند جمل ،دیآيم زياز صف  ن

 أکبر من حسن.        (13 
 ʔakbaru   min    ħasan 
 تربزرگ     از        حسن     

 من حسن أکبر. (14 
 min   ħasan   ʔakbaru 
 تر     حسن      ازبزرگ  
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 ایاضافهحرفگروه ) ایاضافهحرففعل و گروه  ي: توال5 ۀشمار ۀمؤلف .5ـ3
 پس از آن؟(  ای دآیياز فعل م شیپ
مشخصه هسته  نیدر ا ،جهيو در نت دیآياي ماضافهاز گروه حرف شيفعل پ ي،زبان عرب در
 «االرض يعل»اي اضافهقبل از گروه حرف «نام»فعل  ،(15) ة. در جملدیآياز وابسته م شيپ

 قرار گرفته اس .

 االرض. ينام احمد عل (15
na:ma   ʕahmad   ʕala:       al-ʔardˠ 

  ديخواب    احمد          يرو  ش.ت    -نيزم
 .دي[ خوابنيزم ي]رو احمد

 دآیياز فعل م شیحالت پ دیحالت )ق دیفعل و ق ي: توال6 ۀشمار ۀمؤلف. 6ـ3
 پس از آن؟( ای
مشتق اس  و حال   ياسم يعنی شود؛يم يبند حال معرف ریز يحال  در زبان عرب ديق 

 نيخشمگ ريهجم األسد غاضبا = ش»مانند:  کند،يم نييصاحب آن را در حال وقوع فعل تب
هر دو را  ایلفظ  ایمفعول از طرف مفهوم  ای حال  حال  فاعل ديق ن،يهمچن. «حمله کرد

نکره باشد  کهاس   نیشرط آن ا ؛آن اس  يمعنا ایشبه فعل  ایو عامل آن فعل  کنديم نييتب
(. 247: 1994، بیقطر) «اقبل احمد ضاحکا/ احمد خندان آمد»و صاحب آن معرفه، مانند: 
ظاهر  «ئايبط»حال   ديقبل از ق «رکض»( مشخص اس ، فعل 16) ةهمان گونه که در جمل

 .ردگييقرار م ،فعل يعنی ،خود ةپس از هست  حال ديق ي،در زبان عرب ن،یشده اس ؛ بنابرا

 ئا يرکض      بط (16
rakadˠa      batˠi:ʔan 

         دیدو     آهسته          

 .دیآهسته دو او

از  شیمسند پ مسند )گزاره/ و گزاره/ یفعل اسناد ي: توال7 ۀشمار ۀمؤلف. 7ـ3
 پس از آن؟( ای دآیيم یفعل اسناد
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و  «يأضح» ،«يأمس»، «أصبح»، «ظل» ،«سيل»، «صار»، «کان»ناقص  هايفعل ي،زبان عرب در
از باب  دهند،يهستند. افعال ناقص مبتدا را رفع م يمعادل فعل اسناد دآیيآن م يآنچه به معن

. افعال ناقص خبر را نصب شوديم دهيبه فاعل که در واقع اسم اس  و مجازاً فاعل نام هيتشب
عنوان . بهشوديم دهيمفعول که در واقع خبر اس  و مجازاً مفعول نام به هيشباز باب ت دهند،يم

 ياسم و خبر را خبر برا کهيدرحال ،دکنيمبتدا را مرفوع و خبر را منصوب م «کان»نمونه، 
در تمام طول روز » يبه معن ،«ظل». «بود دي= أحمد سع دايکان أحمد سع»: دهديخود قرار م

 يبرا ،بيترتو به «شد» يبه معن «يأمس» و« أصبح» ،«يأضح». سه فعل س ا «کان» همانند «بود
بر تحول ، «شد /دیصار=گرد» ،از افعال ناقص گرید يکیورود در ظهر و صبح و شب اس . 

مفهوم  ينف يبرا زين «سيل». «شد ريام مي= تم رايام ميصار تم»دالل  دارد، مانند:  يو دگرگون
 (.1389 ل،ي)ابن عق شوديو مضمون جمله آورده م

 نیا يهاهستند. وابسته ياسناد «سيل» و« صار»، «کان»ناقص  يهافعل ي،در زبان عرب
 يادآوری(. الزم به 21( تا )17) يهامانند جمله ،رنديگياز مسند قرار م شيپ گاهیها در جافعل

مانند  ،گریجمالت د يظاهر نشده اس ، اما در بعض يفعل اسناد ،(17) ةاس  که در جمل
 .ابدیي( تظاهر م21( تا )18)

 هو معلم. (17 
Huwa   moʕalimun 

 او       معلم             
 .او معلم اس  

 معلما. کونیهو  (18
Huwa   jaku:nu   moʕalimun  

 او        اس             معلم            
 .او معلم اس  

 هو کان معلما.  (19 
 Huwa   Ka:na   moʕaliman 
 او     بود              معلم            
 .معلم بود او
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 هو صار معلما. (20
Huwa   sˠa:ra   moʕaliman 

 شد          معلم                    او            
 .او معلم شد

 معلما. سي. هو ل21
Huwa    lajsa  moʕaliman 

 او               س ين     معلم           
 .س يمعلم ن او

 شی)فعل خواستن پ رویو فعل بند پ «خواستن»فعل  ي: توال8 ۀشمار ۀمؤلف. 8ـ3 
 پس از آن؟( ای دآیيم رویاز فعل بند پ

 .دبایيپس از فعل خواستن تظاهر م رويفعل بند پ ي،که در زبان عرب دهدي( نشان م22) ةجمل 

 ذهب[.ید أن ]یریهو  (22
Huwa    juri:du    ʔan   jaðhab 

 او      خواهديم   که       برود      
 .که ]برود[ خواهديم او

 دآیياز موصوف م شیموصوف و صفت: صفت پ ي: توال9 ۀشمار ۀمؤلف. 9ـ3
 پس از آن؟( ای
)موصوف( در حرکات  خودکه از ماقبل  ياسم يعنی ؛تابع اس ي، در اصطالش نحو ،صف  

و در اعراب، مفرد و جمع، مذکر و مؤنث و... مطابق   کنديم  يو اعراب و احکام تبع
اسم مشتق اس ،  مربوط بهبسامد  نیچند نوع صف  وجود دارد که باالتر ،ي. در عربکنديم

(، اسم مفعول )سلوک محمود= رفتار خوب(، صف  عرمانند اسم فاعل )رجل شاعر= مرد شا
اب أوسع شرحا= کتاب با )کت ليخوب(، اسم تفض ي= خومیمشبه به اسم فاعل )خلق کر

مصدر  ةوسيلبه في(، و توصاطيکار و شغل )خ في( و توصيتر(، نسب  )عربشرش گسترده
 (.236: 1994، بیقطرگو( ))رجل صدق = مرد راس 
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 کند،يم في( که در آن موصوف هسته خود را توص23) ةموجود در جمل ياسم گروهدر 
 اس . افتهیاز صف  تظاهر  شيموصوف پ

 المرأۀ الودودۀ. (23
Al-marʔatu     al-wadu:da 

 ش.ت          -زن  ش.ت     -مهربان 
 .مهربان زن

از اسم  شیصفت اشاره و اسم )صفت اشاره پ ي: توال10 ۀشمار ۀمؤلف. 10ـ3
 پس از آن؟( ای دآیيم
آمده اس   ،آن فیو در تعر شوديم يبند اسم اشاره معرف ریصف  اشاره ز ي،در زبان عرب 

. در کنديرا  مشخص م داردکه به آن اشاره  يزيکه چ ياسم عبارت اس  از که اسم اشاره
 :شوديم مياسم اشاره به دو نوع تقس ي،زبان عرب

 :شوديم  یعاقل رعاريغ ایو عاقل  مؤنثو مذکر و  هياز نظر مفرد و جمع و تثن مشارٌاليه ل1
 این از  ؛يأ ،دور( يرائه، راؤه، ألک )براعاقل: را، راء، ريمفرد مذکر عاقل و غ

 .استاد ماهر اس ( نی)را استار ماهر= ا شودياستفاده م هامروز «را»فقط  ،انيم
  الشجرۀ  يتهْ، تِهِ. )ر ،يرهْ، رهِ، رات، تا، ت ،يعاقل: رريعاقل و غ مؤنثمفرد

 .(درخ  مثمر اس  نیمثمرۀ= ا
 دو گربه  نی= ا لتاني)هاتان الهرتان جم .هاتان ن،يهات ن،ی: هذان، ران، هذيمثن

 .قشنگ هستند(
 نیو مذکر: أوالء، هؤالء )هؤالء الطالب = ا مؤنثعاقل ريجمع مطلق عاقل و غ 

 .(انیدانشجو
  یرعا ،يکیو نزد يدور نيبودن آن در بيانجيم ای يکینزد ای ياز نظر دور ،مشارٌاليهل 2

 .شوديم
 ياما بعض ؛کننديدالل  م مشارٌاليه يکیبه نزد ،يباال، همگدر رکرشده  ۀاشار هاياسم
، «راک»در  «ک»مانند  کنند،يدالل  م مشارٌاليه «وسط بودن» ای «توسط»اشاره به  هاياز اسم
 يدور بر دالل  يبرا «ک»اشاره قبل از  هاياسم گاه. «کیر» و« کيت»، «أولئک»، «رانک»
آنجا گرما  قایهنالک الحرارۀ مرتفعة جداً: در افر ايقیأفر يف» ةدر جمل «نالکه»مانند  د،نآیيم
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پس  ای شيپ توانديم صف  اشاره ،ي(. در زبان عرب99 :1992، يتس)فوال باب «باال اس  يليخ
 (.25) ( و24) ةمانند دو جمل ،از اسم واقع شود

 المرأۀ تلک.  (24 
Al-marʔa    tilka     

 ش.ت -زن      آن       

   المرأۀ.    کتل (25
tilk    Al-marʔatu     

 آن              ش.ت     -زن       

از صفت  شیمقدار پ دیمقدار و صفت )ق دیق ي: توال11 ۀشمار ۀمؤلف. 11ـ3
 پس از آن؟( ای دآیيم
مقدار  ديق توانيم ،دیگرعبارتآزاد اس . به يمقدار و صف  توال ديق يتوال ي،زبان عرب در

به کار  «ميعظ»از  شيپ توانديم «جد»مقدار  ديق ،نمونه يبعد از صف  قرار داد. برا ایرا قبل 
 (.29( تا )26) هايمانند جمله ،رود

 .ر جداًيبک (26 
Kabi:run ʤiddan 

 بزرگ        اريبس   

 .ريجدّ     کب (27
ʤiddu    Kabi:r     

 اريبس     بزرگ     

 جدا.   ميعظ (28
ʕaðˠi:mun   ʤiddan 

 بزرگ         اريبس   

 .ميجدّ    عظ (29
ʤiddu  ʕaðˠi:m 

      اريبس     بزرگ 
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از فعل  شیپ ي)ادات نف يو ادات نف يفعل اصل ي: توال12 ۀشمار ۀمؤلف. 12ـ3
 پس از آن؟( ای دآیيم
 هايواژه در زبان بيترت يبررس يبرا ،(1392) رمقدميکه دب ايمؤلفه نيو چهارم س يب
 «و ستاک فعل سازيوند منف يتوال» دهديم شنهادي( پ1992) ریدرا کردیبر اساس رو ي،رانیا

چراکه برخالف  ،دکن رييو فعل تغ سازيادات منف يبه توال دیعنوان با نیا ي،اس . در زبان عرب
در زبان  کنند،ياستفاده م يمنف هايساخ  يکه از وند برا ي،از جمله فارس ،يرانیا هايزبان
 رمقدمياس . دب «لن» و« لم»، «ما»، «ال»مانند  يآزاد يتکواژها ۀبه عهد  يمسئول نیا ي،عرب

 يزبان فارس يکه برا حيتوض نیبا احذف کرده اس ،  خود  ةگان 24را از فهرس   ريمؤلفة اخ
و  سازيوند منف يتوال يعنی(، 12) ۀشمار ةمؤلف ،حاضر ةمقالدر  ،يرو نیاز ا. س يصادق ن

و  يفعل اصل يتوال ،آن يجاو به شودي( حذف م1994) رمقدميدب کردیستاک فعل، از رو
 .شودياضافه م يادات نف
 ةوسيلاس  و به جابیبر ضد ا ي،در زبان عرب يکه نف کندمي استدالل (180 :2007ة )يعط
 ينف يدو روش برا ي،. در زبان عربشونديکه در ادامه ارائه م شوديادات انجام م نیچند

در  شود. ادات نفييانجام م يادات نف قیاز طر اس  که حیصر ينف؛ روش اول وجود دارد
 «:ريغ» و« الت»، «سيل»، «لل»، «لن»، «لما»، «لم»، «ال»، «إن»، «ما»عبارت اس  از:  يعرب
 يموضوع به شرط نی. اکنديم ديکأت ينفبر و  رودياس  با فعل مضارع به کار م ي: وندلل

در نظر  يعنوان ادات نفآن را به ،ليدل نيبه هم ؛باشد آمده يادات نف ،اس  که قبل از آن
 .میرگيينم

  ي اس .اسم ةو جمل يفعل مضارع، ماض يبرا ي: ادات نفما
 ي اس .ماض و فعل مضارع يبرا ي: ادات نفإن
 . هاتفاق افتاد يرخداد( که در زمان ماض ينف يفعل مضارع اس  )برا يبرا ي: ادات نفلما
 کند.يم يرا منف ندهیقوع فعل در آومضارع اس  و  يبرا ي: ادات نفلن
 رود.ي به کار مياسم ةجمل ينف ي: براسيل

 کند.عمل مي« سيل»: همانند الت
 کاربرد دارد. مضارع ي وماض ينفبراي : ال
 .اسم بعد از آن اس  ينف ي: براريغ
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)استفهام  شوديم دهيباف   فهم طریق از گویند کهمي (ي)ضمن مهيضم ينفروش دوم را 
 :شرط( ای

  .علمون(ین ال یعلمون والذین یالذ يستوی: )هل استفهام
 .(7: )لو نشاء جعلناه أجاجا( )الواقعه شرط
که  شودياستفاده م «لن» و« لم»، «ما»، «ال» سازيآزاد منف ياز تکواژها ي،زبان عرب در
 (. 33) ( تا30مانند جمالت ) ،رنديگيقبل از فعل قرار م گاهیدر جا شهيهم

 لم أقرأ. (30
lam ʔaqraʔ 

 .نخواندم  

 لن أرکض. (31
lan ʔarkudˠ 

 .دینخواهم دو 

 ال أسمع. (32 
la ʔasmaʕu 

 .شنومينم 

 . ُيما رم (33
 ma: ramai:tu 

  .نکردم پرت  

 نمودـزمان ادات) نمودـو ادات زمان يفعل اصل ي: توال13 ۀشمار ۀمؤلف. 13ـ3
 پس از آن؟( ای دآیياز فعل م شپی
. شودينمود ناقص استفاده م يبرا «سوف»نمود کامل و  يبرا «قد»از ادات  ي،در زبان عرب 

 نظر از فعل را، انجام چگونگي هک اس  فعل معناشناختي و ساختاري هاييژگینمود از و
بودن انجامان، تداوم، تکرار و درحالیبا آغاز، پا يعنی کند؛يم انبي آن، رسيدن انجام به نوع

ن یو نمود ا يان زمان دستوريتفاوت م نیتر. مهم(Comrie, 1976: 3) اس آن مرتبط 
 سازد،ي  را به زمان گفتار مرتبط ميک موقعی يزمان ارجاع ياس  که زمان دستور
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: 1976) امريک دليل، همين به. دهدمي ربط رخداد زمان به را ارجاعي زمان نمود هکدرحالي
ک ی یا و حال زمان به را رخداد هک ندکيم ادی موقعي  زمان عنوان با دستوري زمان از( 5

 با زیرا ند،کمي یاد موقعي  دروني زمان عنوان با نمود از و ندکمي مرتبط زماني دیگر نقطة
ان نمود يز می. تمازماني ارجاعي نقطةک ی با نه و اس  ارتباط در رخداد داخلي زماني حوزۀ

 بنديتقسيم تریناصلي امروزه اس ، اسالوي هايزبان ازکه برگرفته  ،کامل و نمود ناقص
 بيان فعل توسط هک اس  عملي شدناملک امل،ک نمود از منظور. هاس زبان ميان در نمود
. اس  آن پایاني مرزهاي ردنکمشخص بدون فعل، عمل استمرار ناقص نمود و شودمي

تمرکز بر ماس  که نمود کامل  ششر بدین بنديتقسيم این از( 288: 2001) 1گيوون تعریف
تمرکز بر مان و حدومرز فعل اس  و ارتباط تنگاتنگ با زمان گذشته دارد. نمود ناقص یپا
( مشخص اس ، 36( تا )34ان و حدومرز اس . همان گونه که در جمالت )یر از پايغ يزيچ

 . ردگييقرار م ينمود قبل از فعل اصللادات زمان اريمع ي،ان عربدر زب

 قد عمل.  (34
Qad      ʕamila 

 کرده اس  )مذکر(     کار

 هو قد رهب. (35
Huwa   qad ðahaba 

 او      رفته اس       

 .ذهبیهو سوف  (36 
Huwa   sawfa    yaðhabu 

 او     خواهد                 رف 

 ينمود. فعل کمکـزمان يو فعل کمک يفعل اصل ي: توال14 ۀشمار ۀمؤلف. 14ـ3
 پس از آن؟( ای دآیيم ياز فعل اصل شیپ

قرار  يقبل از فعل اصل ي( مشخص اس ، فعل کمک40( تا )37) هايهمان گونه که در مثال
 گرفته اس . 

                                                           
1. Givon, T. 
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 (94: 2015) برگرفته از احمد الطاهر .2 جدول

 

فعل کمکي عنوانبهکان   

فَعَلَ+  قد+  کانَ  

فَعَلَ+  کانَ  

فَعَلَ+  قد+  یکونُ  

فَعَلَ+  یکونُ  

 

 نمود کامل

 

 .العشاء یمنها دعوة ال تیکنت قد تلق (37
Kuntu qad talaqqai:tu menha:   daʕwatan    ʔila: alʕa∫a:ʔ 

 کرده بودم           اف یدر      از او       نامه دعوت کی   ش. ت-شام يبرا
 .کرده بودم اف یشام از او در ينامه برادعوت کی

 .کنت بدأت قراءتها البارحة (38
Kuntu badaʔtu   qira:ʔataha:     alba:riħa 

 کرده بودم آغاز    خواندنش را       ش. ت-روزید
 .خواندنش را آغاز کرده بودم روزید

 .حطام یقد تحول من انسان ال کونی (39 
jaku:nu qad taħawwala    min  ʔinsa:nin   ʔila:  ħutˠa:m 

 کرده باشد لیتبد        از         آدم            به          خراب    
 .کرده باشد لیآدم به خراب تبد از

 .المنزل یترک المفتاح ف کونی (40
jaku:nu taraka      almifta:ħa    fi:   almanzil 

 کرده باشد فراموش     ش. ت-را ديدر    کل         خانه   
 .را در خانه فراموش کرده باشد ديکل

 ودنم يبرا شوند وي اضافه مي( در زبان عربفعَلیَفعل ) ةغيص بهي نيز گرید يکمک افعال
، «أخذ»، «بدأ» ،ناقص ينمود احتمال يبرا «أوشک» و« کاد»روند، از جمله به کار ميناقص 

و  «ظل» ي،نمود ناقص آغاز يبرا «أصبح» و «صار» ،نمود شروع ناقص يبرا «شرع» و« طفق»
 .«کان» يفعل کمک ۀعالوناقص به ينمود استمرار يبرا «مازال»
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 (: فعلیناقص )کاد/ اوشک +  ينمود احتمال 

 .تکاد الورده تتفتح (41
 Taka:du     alwardatu   tatafattaħ 
 اس  کینزد   ش. ت   -گل     شکفته شود 
 .اس  که گل شکفته شود کینزد

 .سقطیکاد الطفل  (42
Ka:da          altˠiflu        jasqutˠ 

 بود      کینزدش. ت      -کودک      افتديب  
 .فتديبود کودک ب کینزد

 (:فعلیشروع ناقص )بدأ / أخذ / طفق / شرع +  نمود

 .خفقی یأخذ قلب (43
ʔaxaða   qalbi:   jaxfiq 

 کرد   شروعقلبم            تپديم
 .کرد دنيشروع به تپ قلبم

 (:فعلی)صار / أصبح +  يناقص آغاز نمود

 . من المرض یعانیصار  (44
 sˠa:ra juʕa:ni:   mina       almaradˠ 
          برديرنج م        ش. ت        از   -يماريب

 .برديرنج م يماري)تازه شروع کرد که( از ب

 (:فعلیص )ظل / مازال + ناق ياستمرار نمود 
 .شاطئ البحر یعل شیعیما زال  (45

Ma:za:la        jaʕi:∫u   ʕala:         ∫a:tˠiʔi      albaħr   
       هنوز       کنديم يزندگ                  لب        ش. ت-ایدر
 .کنديم يزندگ ایهنوز لب در  
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 + فعل: کان

 .الساحة یف لعبیکان  (46
  Ka:na jalʕabu   fi:        alsaħa 
      کرديم يباز  در         ش. ت-اطيح
 .کرديم يباز اطيح در

از  شیادات استفهام و جمله )ادات استفهام پ ي: توال15 ۀشمار ۀمؤلف .15ـ3
  ؟انیدر پاو پس از آن  ای دآیيدر آغاز مو جمله 
جمله را به خود  يابتدا ياس . ادات استفهام در زبان عرب «هل» و« أ»ادات استفهام  ي،عرب در

 (.112: 2017)عبداهلل،  دیآيجمله بعد از ادات استفهام م ي،در عرب رایز دهد،ياختصاص م
و  (47مانند جمالت ) رد،يگيجمله قرار م يدر ابتدا شهيادات استفهام هم ي،زبان عرب در
 (.44: 1994 ،بیقطر) «ایأ» و« هل»، «أ»اند از: عبارت ي(. ادات استفهام در عرب48)

 هل رهب؟ (47 
Hal   ðahaba 

        ایآ    رف      
 رف ؟ ایآ

 أ رهب؟  (48 
ʔa   ðahaba 

        ایآ     رف     
 رف ؟ ایآ

و بند  یدیحرف ربط ق /یدیبند ق ینمارویپ ي: توال16 ۀشمار ۀمؤلف. 16ـ3
 پس از آن؟( ای دآیياز بند م شیپ یدی)حرف ربط بند ق

 شهيهم يديبند ق يرونمايپ ای يديحرف ربط ق ي،که در زبان عرب دهندينشان م ریز يهامثال 
، «لما»، «عندما» يديربط ق هايحرف ،(52( تا )49. در جمالت )ردگيياز بند قرار م شيپ
 خود قرار دارند. ةاز وابست شيپ «نيح» و« نمايح»
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 عندما رهب. (49
  ʔindama:  ðahaba 
        يهنگام    رف        

 .که او رف  يهنگام

 لما رهب. (50
Lamma:  ðahaba 

       کهيوقت        رف   

 نما رهب.يح ( 51
ħi:nama:  ðahaba 

  کهيوقت     رف      

 ن رهب.يح (52
ħi:na   ðahaba 

  کهيوقت رف        

از اسم  شیپ فیو اسم )حرف تعر فیحرف تعر ي: توال17 ۀشمار ۀمؤلف. 17ـ3
 پس از آن؟( ای دآیيم
 ةستی. شاشوديظاهر ماز اسم  شياس  که همواره پ «الل» يدر زبان عرب فیتنها حرف تعر 

در دو  «کتاب» ةکلم، ریز يهامثال در نکره اس . ةنشان (لًللٍللٌ) يدر عرب نیرکر اس  که تنو
 حال  نکره و معرفه اس . 

 کتاب.    (53
    kita:b  

 الکتاب. (54
  al kita:b 

 ش. ت-کتاب
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پس  ای دآیياز فعل م شیفعل و فاعل )فاعل پ ي: توال18 ۀشمار ۀمؤلف. 18ـ3
 از آن؟(

( 55) يهامانند جمله ،ابدیياز فاعل تظاهر م شيفعل پ نشان،يدر صورت ب ي،در زبان عرب 
 پس از فعل قرار دارند. «احمد» و« نايم» يهافاعل ،هاجمله نی(. در ا56)و

 نا.يأت  م (55 
ʔatat   mi:na: 

 آمد         نايم  
 .آمد نايم

 احمد. نام (56
na:ma   ʔaħmad 

         ديخواب       احمد   
 .دياحمد خواب

پس از  ای دآیياز اسم م شیعدد و اسم )عدد پ ي: توال19 ۀشمار ۀمؤلف. 19ـ3
 آن؟(
 ةمانند جمل ،ردگيياز معدود قرار م شياسم موردنظر جمع باشد، عدد پ ياگر در زبان عرب 
اسم آن  فیتصر رایز ،س يبه آوردن عدد ن ازيباشد، ن هياما اگر اسم مفرد و تثن ؛«اربعه کتب»

ها واژه نیآنگاه ا ،به تعداد معدود اشاره کنند ايجداگانه يها. اگر هم واژهدهديرا نشان م
 .دارند ينقش صفت

 کتاب واحد.   (58
 kita:bun   wa:ħid 
 ک        کتاب       ی     
 .کتاب کی

 کتابان اثنان.( 57
kita:ba:ni  iθna:n 

 کتاب          دو         
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  .کتاب دو

نمود ـنمود و ستاک فعل )وند زمانـوند زمان ي: توال20 ۀشمار ۀمؤلف. 20ـ3
 آن؟( شوندیپ ایپسوند ستاک فعل است 

ادات  يجااس  که به يحال  وجود دارد و آن زمان کی در نمودلزمانوند  ي،زبان عربدر 
 ۀندیآ يبرا «فعَلیَ»فعل  ةغيص+  «لس»از وند  ي،طوالن ۀندیآ يبرا «فعَلیَ»فعل  ةغيص+  «سوف»
 . شودو نمود ناقص استفاده  ترکینزد
 يبرا «لت» ،(59 مثالمذکر ) يبرا «یل» عبارت اس  از: ساخ  مضارع يزمان برا شونديپ

 يبرا «لن»(  و 61و  62 هايمثال)شخص مفرد مذکر و مؤنث اول يبرا «أ» ،(60مؤنث )مثال 
 (.63مثال )شخص جمع اول

 . عملی (59
jaʕmalu 

 .)مذکر( کنديم کار

 تعمل.  (60
 taʕmalu 

   .)مؤنث( کنديم کار

 أعمل. (61
ʔaʕmalu 

 .شخص مفرد مذکر ومونث()اول کنميم کار

 أرکض (62 
ʔarkudˠu 

 .شخص مفرد مذکرو مؤنث()اول دوميم

 نعمل. (63
naʕmalu 

 .شخص جمع()اول ميکنيم کار
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 دآیيپس از اسم م يو اسم )وند ملک يوند ملک ي: توال21 ۀشمار ۀمؤلف .21ـ3
 از آن؟( شیپ ای
واژه در  بيترت يبررس يکه برا هایيمؤلفه را از فهرس  مؤلفه نی( ا118 :1392) رمقدميدب

را  «ياسم و تکواژ آزاد ملک يتوال» ةمؤلف ،آن يجاو به هدکرالزم اس  حذف  يزبان فارس
به اسم متصل  يتنها در زبان فارس ياس  که وند ملک نیا يو هي. توجکرده اس  يمعرف
 ،به صف  يعني، یبه کل گروه اسم يوند ملک شود،به اسم اضافه   صف يو وقت شودينم

شدن صف  و اضافه شوديهمواره به اسم متصل م يوند ملک ي،اما در زبان عرب شود؛ياضافه م
 شوديبه اسم متصل م يصورت پسوندبه يدر زبان عرب ي. وند ملکزنديرا به هم نم يتوال نیا

کند، باز  فيرا توص يموصوف ير صفتبه رکر اس  که اگ الزم(. 65)و  (64) هايمانند مثال
 (.65مانند مثال ) شود،يپسوند به موصوف )اسم( متصل م نیهم ا

 . يکتاب (64 
Kitabi:  

 کتاب       -م  
 .کتابم

 .ديالج يکتاب (65
Kita:b-i:a     al-ʤai:jid 

 کتاب      -م  ش. ت   - خوب
 .خوبم کتاب

در مفهوم  ي( کمکیو فعل)ها يفعل اصل ي: توال22 ۀشمار ۀمؤلف. 22ـ3
 پس از آن؟( ای دآیيم ياز فعل اصل شیپ «توانستن»فعل  ایتوانستن )آ

 :(66) ةمانند جمل ،دیآيم ياز فعل اصل شيپ «توانستن» يفعل کمک ،يزبان عرب در

 ع أن أقرأ.يأستط (66
ʔastatˠi:ʕu   ʔan  ʔaqraʔ 

            توانميم      بخوانم           
 .بخوانم توانميم
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 ای رویپ بند متمم/ ۀمتمم )نشان ۀنما و جملمتمم ي: توال23 ۀشمار ۀمؤلف. 23ـ3
 آن؟( انیدر پا ای دیآيمتمم م /رویپ ۀنما در آغاز جملهمان متمم

 :رديگياز متمم خود قرار م شينما )أن( پ(، متمم67) ةدر جمل 

 .أنا أعلم أنه ]سباش[ (67
ʔana: ʔaʕlamu ʔanahu sabba:ħ 

 من              دانميم   که او         شناگر   
  .که ]او شناگر اس [ دانميم من

خود  ياصل یواژه در جاواژه )پرسش: حرکت پرسش24 ۀشمار ۀمؤلف. 24ـ3
 ؟(کنديجمله حرکت م یاجبار، به ابتدابه يعن، یالزاماً ای مانديم
 توانيم يجمله اس . از جمالت زبان عرب يواژه در ابتداپرسش (،71)تا  (68) يهامثال در

 .کنديزبان حرک  م نیواژه در ااستنباط کرد که پرسش

 ؟ ين علیأ (68 
ʔajna  ʕaljun  

 کجا      يعل    
 کجاس ؟ يعل

 ان ترجع؟یأ (69

 ʔja:na     tarʤaʕ 
 برميگردي    چه وق 

 ؟يگرديوق  بر م چه

 ف حالک؟يک (70
kaifa    ħa:luka 
 حال     چگونه اس 

 چگونه اس ؟ حال 
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 ذهب؟ی ي. مت71
mata:   jaðhab 

 رود         کيمي

 رود؟يم يک

 مارا:» ،«کسيرا: چه من» ،«ما: چه» ،«يکسچه، که: من»: اند ازها عبارتواژهپرسش
 ،«وق چهأني: » ،«چگونه: فکي» ،«کجا: نأی» ،«زمانچه: انیأ»، «يک ،وق چهمتي: »، «زچيچه
قرار  «يعل» يجابهرا  «لمن» ۀواژ( پرسش72) يخبر ةاگر در جمل «.کدامأي: » و «کم: چند»
که در  دهدينشان م (74مثال جمله ) نای نشانيصورت ب ؛شودي( نشاندار م73) ةجمل م،يده

 (.151: 1942 الشرتوني،) کنديواژه حرک  مپرسش ي،زبان عرب

 .يأرسل  الرسالة لعل (72 
ʔarsalta         alrisa:lata         liʔali  : 

 يارسال کرد     ش. ت   -نامه را     يعل يبرا

 أرسل  الرسالة لمن.  (73
ʔarsalta         alrisa:lata                liman  

       يارسال کرد     ش. ت    -نامه را       يچه کس يبرا

 الرسالة.  لمن أرسل  (74
liman            ʔarsalta     alrisa:lata  

 يچه کس يبرا     يش. ت  ارسال کرد-را نامه

پس  ای دیآياز فعل م شیمفعول و فعل )مفعول پ ي: توال25 ۀشمار ۀمؤلف. 25ـ3
 از آن؟(

 :(76)و  (75) ةمانند جمل ،رديگيپس از فعل قرار م شهيهم يمفعول در زبان عرب 

 أنا قرأت الکتاب. (75 
ʔana:   qaraʔtu    alkita:ba    

    من    ش. ت    خواندم  -کتاب را
 .کتاب را خواندم من
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 أعلم أنه کتب الرسالة. (76  
 ʔaʕlamu    ʔanahu    kataba       alrisa:lata 
 دانمينوش  که او         م     ش. ت   -نامه را  
 .که او نامه را نوش  دانميم

 یرگیجهیبحث و نت. 4
، (3) هايجدول در ها،واژه بيترت هايبر اساس مؤلفه ،اريمع يزبان عرب شناختيرده  يوضع
 هايبا زبان سهیرا در مقا اريمع يزبان عرب  ي(، وضع3) ۀاس . جدول شمار انی( نما5)و  (4)
و  ايآسلاروپا هايبا زبان سهیزبان را در مقا نیا  ي( وضع4. جدول )دهدينشان م قایآفر

 .دهديجهان نشان م هايبا زبان سهیزبان را در مقا نیا  ي( وضع5جدول )
 

 
 ۀدر دو قار کنند،ياستفاده م يعنوان زبان رسمبه اريمع يکه از زبان عرب يعرب يکشورها

 ،اريمع يزبان عرب شناختيرده  يوضع نييتب يبرا رو،نیازا ؛قرار دارند قایو آفر ايآسلاروپا
ن، اردن، يکشور فلسط 12از  یيايانتخاب شده اس . بخش آس ايآسلو اروپا قایآفر ۀدو حوز
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 ، عراق و یکو ،يعمان، امارات متحد عرب ،ين، عربستان سعودیمن، بحری ه،یسورلبنان، 
تونس،  ر،یسودان، الجزا ،يبيکشور، مصر، ل 10 یيقایو بخش آفر شوديم ليقطر تشک

 .ردگييرا در برم يو سومال ،يبوتيقمر، ج ریالجزامجمع ،يتانیمراکش، و مور
 12 يدارا ،قایآفر هايبا زبان سهیدر مقا ،اريمع يکه زبان عرب دهدي( نشان م3) جدول

، (OV) فيضع يانیپافعل هايمؤلفه از مؤلفه 17، (OVي )قو يانیپافعل هايمؤلفه از مؤلفه
( VO) يقو يانيمفعل هايمؤلفه از مؤلفه 20( و VO) فيضع يانيمفعل هايمؤلفه از مؤلفه 8

( نشان 4( مشهود اس . جدول )5)و  (4در دو جدول ) ،نسب  نيبه هم باًیتقر ،جینتا نیاس . ا
 هايمؤلفه از مؤلفه 8 يدارا ،ايآسلاروپا هايبا زبان سهیدر مقا ،اريمع يزبان عرب دهديم

 هايمؤلفه از مؤلفه 5، (OV) فيضع يانیپافعل هايمؤلفه از مؤلفه 19، (OVي )قو يانیپافعل
 زي( ن5( اس . جدول )VO) يقو يانيمفعل هايمؤلفه از مؤلفه 22( و VO) فيضع يانيملفع

 هايمؤلفه از مؤلفه 8 يدارا ،جهان هايبا زبان سهیدر مقا ،اريمع يکه زبان عرب دهدينشان م
 هايمؤلفه از مؤلفه 5، (OV) فيضع يانیپافعل هايمؤلفه از مؤلفه 20، (OVي )قو يانیپافعل
 ( اس .VO) يقو يانيمفعل هايمؤلفه از مؤلفه 23( و VO) فيضع يانيملفع

 شناختيرده ةمؤلف 25با توجه به  ،اريمع عربي زبان در هاواژه بيترت شناختيرده فيتوص
مؤلفه از  20از  ،قایآفر هايبا زبان سهیزبان در مقا نیکه ا دهدينشان م ،زبان نیموجود در ا

با  سهیزبان در مقا نیا ن،ي( برخوردار اس . همچنVO) يقو يانيمفعل هايزبان هايمؤلفه
( را دارا اس . VO) يقو يانيمفعل هايزبان هايمؤلفه از مؤلفه 22 ،ايآسلاروپا ياهزبان
 23 يموجود دارا ةمؤلف 25از  اريمع يجهان، زبان عرب هايبا زبان سهیدر مقا ن،برایعالوه

حاصل از  جیبر اساس نتا رو،نی( اس . ازاVO) يقو يانيمفعل هايزبان هايمؤلفه از مؤلفه
 قا،یآفر هايبا زبان سهیدر مقا ،اريمع يگرف  که زبان عرب جهينت توانيم ،شدهائهار هايجدول
 ( دارد.ي)قو يانيمفعل هايزبان ۀبه رد لیتما ،و جهان ايآسلاروپا

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم 
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