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کتاب کار
کتاب کار

کلمه در زبان عربی بر سه نوع می باشد  -1 .اسم  -2فعل  -3حرف
اسم  :کلمه ای است که برای نامیدن هر چیزی ( اشیاء  ،موجودات  ،اشخاص و  )...استفاده می شود و داری
معنی مستقل می باشد ولی زمان ندارد.
الف و الم «ال» و تنوین ( ً ٌ ٍ ) از مشخصات مهم اسم می باشند
النموذج( مثال)  :الطعام  ،الشجره  ،علی  ،فاطمه  ،کتاباً
اسم از لحاظ داللت بر جنس دو نوع است ،مذکر(نر) و مؤنث(ماده).
هر یک از این دو نوع به دو قسم حقیقی یا مجازی تقسیم می شوند.

 -1اسم مذکرحقیقی:اسم یاصفتی که خاص انسان یاحیوان نرباشد :رَجُل (مرد)  ،اَسَد ( شیر)  ،عاقل

 -2اسم مذکر مجازی:آن اسمی است که ظاهراً مذکر است ولی شامل انسان و حیوان نمی شود :قلم،
کتاب ،دفتر

 -3مؤنث حقیقی :اسم یاصفتی که ویژه انسان یا حیوان ماده باشد:اِمْرَأَة ( زن)مریم ،لیال ،حمیراء

 -4مؤنث مجازی:اسم یا صفت مؤنثی که ویژه انسان یاحیوان ماده نباشد:شمس ( خورشید)  ،ارض
(زمین) ،حمراء ،سوداء

نکته:اگر اسمی در صورت ظاهری مؤنث باشد ولی به مذکر تعلق داشته باشد به آن مؤنث
لفظی میگویند:معاویه ،طلحه ،حمزه

نکته:2اگر اسمی عالمت مؤنث را نداشته باشد ولی به مؤنث تعلق داشته باشد به آن مؤنث
معنوی میگویند:مریم،زینب ،هند
مثال :
اسم مذکر  :الرجل  ،الطالب  ،المعلم ،القلم
اسم مونث :الطلبه  ،االمره  ،الشجره  ،المعلمه

اسم از نظر تعداد بر سه نوع می باشد :
مفرد (اسمی است که بر یک فرد (انسان یا غیر انسان) داللت کند .مانند :قَلم ,اسَد ,تلمیذ)
اسم مفرد عالمت خاصی ندارد مانند القلم ( یک قلم ) یا کتاب ٌ (یک کتاب)
مثنی (مثنی :اسمی است که بر دو فرد(انسان یا غیر انسان)داللت کند .مانند :قَلَمَیْنِ ,تِلْمیذانِ)
عالمت های اسم مثنی ( ان و ین مکسور می باشد) مانند مومنان یا معلمین

جمع (جمع :اسمی است که بر بیش از دو فرد (انسان یا غیر انسان) داللت کندجمع خود بر دو قسم
است :سالم و مکسَر)
جمع سالم خود دو نوع می باشد
 -1جمع مذکر سالم :جمعی است که با افزودن (ونَ) یا (ِِ-ینَ) به آخر مفرد مذکر عاقل (انسان)
ساخته می شود مانند :مُعلّمونَ ,معلّمینَ که جمع معلّم می باشند.
 -2جمع مونث سالم :جمعی است که با افزودن (ات) به آخر مفرد (معموالً مونث) ساخته می شود.
مانند :مومنات  ،المعلمات  ،التلمیذات
جمع مکسر  :جمعی است که شکل مفرد آن تغییر می کند و وزن خاصی ندارد و وزن های آن
بیشتر سماعی هستند یعنی از طریق شنیدن می توان آنها را بخاطر سپرد.مانند الکتاب  :الکتب
الحدیقه  :الحدائق الصف  :الصفوف الرجل :الرجال

