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 به نام خدا

 الْمَعرِفَةُ وَ الن َکِرَةُ

آشنا کنیم سپس یاد بگیریم که هر کدام از این دو، چطور باید ترجمه  وم معرفه و نکرهبا مفهما می خواهیم در این درس ابتدا شما را 

 شوند.

 معرفه و نکره چیست؟آلا: آقا ببخشید 

 سی که در زبان فار شناخته شده باشد،یا خواننده مخاطب  سمی گفته می شود که نزد شنونده،پاسخ: ببینید عزیزانم اسم معرفه به ا

 کهلم و ... .مانند آنکه بگوییم ابوعلی سینا، اردبیل، است می گوییم اسم شناس.

و یا خواننده، شناخته شده نباشد و در زبان فارسی می گوییم اسم ناشناس: مانند لیکن اسم نکره، اسمی است که نزد شنونده، مخاطب 

 اینکه بگوییم: دانش آموزی، معلمی، لیوانی و ... حالا بریم سراغ زبان عربی خودمون.

 اسم نکره -2اسم معرفه   -1تقسیم میشود:  بخش، اسم از نظر این که برای شخص، شناخته شده باشد یا نباشد به دو هم در زبان عربی

 به صورت زیر است. معرفه و نکره عربی بر اساس اسم عام و اسم خاص  فارسی

 بچه ها علامت نکره در زبان عربی تنوین است،  این هم یک استثنا دارد که در ادامه بهش می پردازیم.

 اسم خاص

 معرفه است.  نامیده میشود،« اسم عَلَم»که در زبان عربی  ) نام مخصوص کسی یا جایی(* اسم خاص

 مثال:  عل ی، فاطِمَة، اِیران، مَشهَد، اَلبُرز، ...

دلیل بر نکره بودن آن ها نیست، بلکه معرفه ...« عَلی ٌ، ُمحم ٌَد، حَسٌَن، »در آخر اسم های عَلَم مانند « ـــًـــٍـــٌــ»علامت تنوین  : نکته*

 نخوریدا اسم های معرفه هرجوری بیان معرفه هستند. پس گول هستند.

 محمد را دیدم. ←علی آمد. / رأیتُ ُمحَم َدًا ←عَلی ٌ   ذهبَمثال: 
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 اسم عام

 اسمی است که بر مکان یا شخص خاصی دلالت نمی کند، مثل معلمی، مردی و... حالا:

 باشد، معرفه است؛ مثال: اَلِْکتاب، اَلر َجُل، اَلْإمَرأَة، اَلْجَبَل، اَلْمَدرَسَة، ...« اَل»اگر اولش                          

 * اسم عام 

 باشد، نکره است؛ مثال: کِتاباً، رجُلٌ، إمرََأةٍ، جَبٌَل، َمدرََسةٌ )مَدرََسًة، مَدرَسَةٍ(، ...«  ـــَــِــٌــــ»اگر آخرش حرکت تنوین                      

 

مورد بسیار مهم این است که در زبان فارسی یک اسم نکره را به سه صورت ترجمه میکنیم، بنابراین اگر تشخیص دادیم که یک اسمی 

 است، به یکی از روش های زیر ترجمه کنیم:نکره 

 اسم + ی )کتاباً: کتابی( -1

 یک + اسم )رجُلٌ: یک مرد( -2

 یک + اسم + ی )إمرَأٍَة: یک زنی( -3

یک دانش آموز آمد/ دانش آموزی آمد / یک دانش آموزی  ← را به سه صورت می توان ترجمه کرد.  «جاءَ تِلْمیذٌ»بنابراین جمله ی 

 .آمد

 «اَل»ترجمه ی اسم عام نکره با اسم عام معرفه با  تفاوت

 را دیدم.    دانش آموز. رَأیُت الطالبَ ←را دیدم.    دانش آموز. یک رَأیتُ طالباً

 . معل م آمد.جاءَ الْمُعل ِم    ←. معل می آمد.  جاءَ مُعل ِم

 َوجَدْتُ الْقَلَمَ. قلم را یافتم.  ←وَجَدُْت قَلَماً. قلمی را یافتم.   

 قَرَأتُ الکِتابَ. کتاب را خواندم. ←قَرَأتُ کِتاباً. کتابی را خواندم.  

 ساَعدَنی الت ِلمیذُ. دانش آموز به من کمک کرد.  ←ساعَدَنی تِلمیٌذ. یک دانش آموزی به من کمک کرد.   
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 :نداشت نکره است به همین  راحتی« ال»گرفت معرفه است اگر« ال»ع، اگر بچه ها کلی بگم یک اسم عام چه مفرد، چه مثنی و چه جم

 صادقون: راستگویانی        الصادقون: راستگویان

 اگر خبر مون اسم نکره باشد چطور باید اسم نکره را معنا کنیم؟  آلاء: آقا ببخشید در جمله های اسمیه

برای اینکه به این سوال پاسخ بدهیم باید بگیم که برای این سوال سه حالت متصور پاسخ: آفرین بر شما...یک سوال خیلی عالی پرسیدید 

 است:

 صفت نداشته باشد، خبر به شکل معرفه ترجمه می شود. خبر، اگر -1

 کتاب است. آن کتاٌب. تلکاست.    دانش آموزمثال: هوَ تِلمیذٌ. او 

 خبر و اسم نکره      و اسم نکره  خبر                                                                  

 . تیم ما برنده است.فائِزٌاست.   فَریقُنا  مادر مروارید  . دُرٌ الام ُ                                               

 خبر و اسم نکره        خبر و اسم نکره                                                              

 

آخر(  در« ی» )با حرف لِ نکرهیا صفتِ آن به شکو در آخر( « ی»در اول یا« یک»ت داشته باشد، خبر به شکل نکره )با فاگر ص -2    

 ترجمه میشود.

 )دانش آموزی موف ق، دانش آموز موف قی( است.موفقی. او یک دانش آموز اجِحٌـــن   ذٌ ـــتِلمیمثال: هوَ                           

 صفتخبر و اسم نکره                                    

 . این کتاب مفید )کتابی مفید، کتاب مفیدی( است.مُفیدٌ    کتابٌهذا                            

 اسم نکره/ صفت خبر و                      

 در آخر( ترجمه میشود.« ی»اگر بعد از آن فعل باشد، خبر به شکلِ نکره )یا حرف  -3

 الْمُزارِعونَ ... . درخت نفت درختی است که کشاورزان آن را به کار می گیرند  ستَخِدمُهای   شَجَرَةٌ طِ فمثال: شََجرَةُ الن ِ                 

 خبر و اسم نکره / فعل                                

 سوال آلائی: ببخشید ترکیب وصفی و ترکیب اضافی را چگونه ترجمه می کنیم؟

 د.می گیرند و یا هر دو تنوین می گیرن« ال»پاسخ: خدا کنه یادتون باشه که در ترکیب وصفی گفته بودیم یا موصوف و صفت هر دو 
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 داشته باشند)معرفه باشند(، کافی است فقط معادل فارسی آن را ترجمه کنیم:« ال»خوب حالا اگر هر دو 

 الطل اب الناجحون: دانش آموزان موفق  -الوردة الجمیلة : گلِ زیبا      

 را یا به موصوف می دهیم یا به صفت، فرقی نمیکند.« ی»حالا اگر هر دو نکره باشند، در ترجمه ی فارسی آن ها، پسوند 

 : گل زیبایی/ گلی زیبا                  الطلاب الناجحونَ: دانش آموزانی موفق/ دانش آموزان موفقیوردة جمیلة

 اما ترکیب های اضافی:

جمع مذکر و مثنی. بنابراین « ن»میگیرد، نه تنوین و نه « ال»، نه «مضاف»نکته ی اول این است که در ترکیب اضافی اسم اول یعنی

م معرفه نگاه کنیم. یعنی اگر اسم دو، «مضاف الیه»رکیب را معرفه معنا کنیم و یا نکره، همیشه باید به اسم دومبرای این که بفهمیم این ت

رجمه ت« معرفه»بود، ترکیب را به صورت معرفه معنا می کنیم و اگر نکره بود، به صورت نکره. دقت کنید مضاف همواره به صورت 

 می شود.

 ابُ مدرسةٍ: در مدرسه ایبابُ المدرسةِ: در مدرسه   /   ب

 مساجدُ المدینةِ: مسجدهای شهر  /  مساجدُ مدینةٍ: مسجدهای شهری

 

« آن»یا « این»اتِ بیاید، در ترجمه می توان کلم« لا»جمله ی بعد، همان اسم با حرفِ اگر در جمله، اسم نکره بیاید و در  نکته ی مهم:

 دار به کار برد. « لا»را برای اسم 

 مثال:

 اسب هایی را دیدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.  ←رَأَیتُ أَفراساً. کانَتِ الأفراسُ جَنبَ صاِحبِها.   

 .دید  همسرش رامردی به خانه اش رفت. این مرد   ←زوجتهجُل رذَهَبَ رَجُلٌ إلَی َبیتِِه. رأی ال َ 

 را خرید. دفتریآن دانش آموز  دانش آموزی آمد.   ←.   دفتراًجاءَ تِلمیذٌ. إشتَری الت لمیذُ 

 

 

  


