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 آن مهان خداست.: ذاك هو هللا                               :األّولدرس ال

 های کالس هفتم، هشتم و هنم.مرور درس: مراجعة دروس الصف السابع والثامن والتاسع الدرس:موضوع 

 شود عبارتند از:ترین موضوعاتی که در این قسمت بررسی میمهم

 کاربرد اعداد مشارشی و ترتیبی  -2انواع فعل در زابن عربی     -1

های زابن عربی مانند زابن فارسی در سه زمان گذشته )ماضی(، حال )مضارع( و مستقَبل )آینده( فعل: نکته بسیار مهم
های تشرحیی ای تستی به زابن عربی رود. اب توجه به اینکه از این به بعد، آزمونکار میگروه از اشخاص به  6و برای 

های عربی آشنا هر یک اشخاص در کاربرد فعل آموزان عزیز اب معادل عربیخواهد بود، ضروری است که مشا دانش
 آهنا را اب دقت فرا بگریید.شوید و 

 های جمعساختار های مفردساختار

 معادل عربی معادل فارسی معادل عربی معادل فارسی

 تكلم مع الغريللم : اول شخص مجعما تكّلم وحدةللم : اول شخص مفردمن
 بيَ خاطللم - ين خاطبللم : دوم شخص مثنی و مجعمشا خاطَبةللم -خاَطب للم : دوم شخص مفردتو

  خاطباتللم - ين خاطبتللم
 بيَ غائلل - ين غائبلل : سوم شخص مثنی و مجعآهنا غائبةلل -غائب لل : سوم شخص مفرداو

 غائباتلل - ين غائبتلل
  

 در زبان عربی:فعل انواع 

 هنی  -5امر  -4مستقبل  -3مضارع  -2ماضی  -1شود: تقسیم میفعل در زابن عربی بر اساس زمان به سه نوع 

 آمدن حالتی در زمان گذشته است. مثال: بیانگر اجنام کاری ای پدید فعل ماضی )گذشته(: -1

 شجاع شدَشُجَع:     آمدن حالتایری کرد               پدیدَنَصَر:    اجنام کار 

 مجعهای صیغه های مفردصیغه
 یمکمک کردَنَصْرنا:  انیـــم:  مکمک کردَنَصرُت:  ت  ـــم: 
ا یــــد: یکمک کردنصْرِت:  –نصْرَت  تن  –َت ـــی:  :  –نصرتم  –نصرتما   ت ن   –ُت   –ُت   دیکمک کردنصرتَنَّ

 ندکمک کردنصْرَن:  –نصروا  –نَصَرتا  –نصرا  نَ  –و  –ا نـــــد:  کمک کرد ْت: َنَصَر  –نَصَر  :بدون ضمري-
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 انواع فعل ماضی:

-گذشته نقلی    -گذشته ساده ترین آهنا عبارتند از:  شود که مهمفعل گذشته در زابن فارسی به انواع خمتلفی تقسیم می
هایی برای فعل ماضی وجود ندارد، ولی ساختارهایی گذاریگذشته بعید. در زابن عربی چننی انم  -گذشته استمراری 

 ست. هااین زمان معادل معناییوجود دارد که 

: این فعل بیانگر کاری است در گذشته اجنام شده و ارتباط آن اب زمان حال قطع شده است: ایری ماضی ساده -1
 رود:کار میزابن عربی به این شکل بهنوشت...... این فعل در  -کرد 

 : ریشه فعل + ضمری پیوسته ای پنهان.ماضی ساده مثبت أ(

 كتْبَت.....  –نَصَر مثال: 

 مل + فعل مضارع.  /: ما + فعل ماضی     منفی ماضی ساده ب(

 ملْ َتكت ْب  –ملْ یـَْنص ْر  /ما كتْبَت       –ما َنَصَر مثال: 

 
این فعل بیانگر کاری است در گذشته اجنام شده و اثرش اتکنون نیز ادامه دارد: ایری کرده  :ماضی نقلی -2

 رود:کار می....... این فعل در زابن عربی به این شکل به -است_ نوشته است 

 فعل ماضی       قد + : ماضی نقلی مثبت أ(  

                قد كَتَبْت..... –قد َنَصَر مثال: 
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 فعل مضارع+  مل: ماضی نقلی منفی ب( 

 تنص ْر   مل -ینص ْر  ملمثال: 

شده است: اجنام می صورت مداوم و مستمراین فعل بیانگر کاری است در گذشته به  :ماضی استمراری -3
 نوشت.....می –کرد ایری می

 رود:کار میاین فعل در زابن عربی به این شکل به 

 كاَن + فعل مضارع.:  ماضی استمراری مثبت أ(

 ُكنَت َتكُتُب...  –مثال: كاَن یَ ْنُصُر 

 فعل مضارعمل + مضارع کان +  /كاَن + فعل مضارع    : ما + ماضی استمراری منفی ب(

 َتكُتُب...مل َتُكْن  – مل َیُكْن  یَ ْنُصرُ  /ما ُكنَت َتكُتُب   –مثال:ما كاَن یَ ْنُصُر 
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نوشته  –: این فعل بیانگر کاری است در گذشته دور اجنام شده است: ایری کرده بود بعیدماضی  -4

 بودی...

 رود:کار میاین فعل در زابن عربی به این شکل به

 كان + )َقْد( + فعل ماضي :  ماضی بعید مثبت أ(

 ُكنَت )قد( َنَصْرَت....  –مثال: كان )قد( َنَصَر 

 ماضی / مل + مضارع کان + فعل ماضی.ما + كان + )َقْد( + فعل : منفی ماضی بعید ب(

 مل َتُكْن تَنصُر... –َیُكْن َنَصَر مل  /ما ُكنَت )قد( َنَصْرَت....  –ما كان )قد( َنَصَر مثال: 

 آمدن حالتی در زمان حال ای آینده است. فعلی است که بیانگر اجنام کاری ای پدید : فعل مضارع -2

 شود)االن ای آینده( شجاع می آمدن حالت: َیشُجعُ کند )االن ای آینده(        پدیدایری مییَنَصَر: اجنام کار: 

 :ضارعهای فعل معالمت

 عِرفُ أَ  - عِرُف ن     –عِرُف ی     –عِرُف ت   : ابتدای فعلا( در  –ن  -ی-حروف مضارعه )ت  -1

 :انتهای فعلای  حرف )ن( در  و ساکن  فتحه ،حرکات ضمه  -2

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1398نعمت اله مقصودی          سال حتصیلی: دکرت جزوه جامع عربی دهم جتربی و رایضی         أتلیف:  
 
 

7 
 

 :در ابتدای فعل مضارع کاربرد حروف مضارعه: حنوه  1نكته

 شودشروع می «أنت     »ری که اب لفظ های متناسب اب ضمائدر فعل ت
 مها( مونث –هي و برای ضمری )

 عرفنَی ت   أنتن  -عرف ت    أنَت 
 عرفونت     أنتم –عرفان ت     أنتما
  نَ عرفت    أننت  
 عرفان )مونث( ت     مها –عرف ت    هي

 شود می شروع «ه     »های متناسب اب ضمائری که اب لفظ در فعل ي
 مها( مونث( –هي )به غری از ضمری )

 عرفان )مذكر(ی     مها  –عرف ی     هو 
 عرفنَ ی     هن –عرفون ی      هم

 عرفأأان  «أان»در فعل متناسب اب ضمری  أ
 عرفن   حَنن   «حنن»در فعل متناسب اب ضمری  نـــ

 

 :فعل مضارع انتهایف )ن( در حر حرکت ضمه و فتحه و  کاربرد : حنوه  2نكته

 ی (-و  - 1) شناسه دارایهای در فعل ن
 -ونعرفت     أنتم- ونعرفی      هم -انعرفت     أنتما -)مذكر( انعرفی      مها -)مونث(  انعرفت     مهامثال: 

 نیَ عرفت    أنتِ 

ضمه، حرکت 
 فتحه و ساکن

 ی (-و  - 1)شناسه  بدون های در فعل
 فْ حنن مْل نعر  –ُف أان ال أعر  – فَ تعر  لنهي   – فُ هو یعر مثال: 
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 : )آینده(فعل م ستقَبل  -3

آمدن حالتی است که به طور ویژه به  زمان آینده اختصاص دارد. این بیانگر اجنام کاری ای پدید فعل مستقبل 
سوف: آینده دور( به ابتدای آن به زمان  –فعل در واقع یک فعل مضارع است که اب افزودن )س: آینده نزدیک 

 شود. مثال:آینده مرتبط می

 به زودی، ساعت نه اب تو متاس خواهم گرفت. )آینده نزدیک( من :  قریبا  بك يف الساعة التاسعة  سأّتصلأان  

 )آینده دور( من در هفته آنده اب تو متاس خواهم گرفت. :األسبوع القادمبك يف  سوف أّتصلأان 

 فعل امر  -4

اجنام دستور  دهیم که کاری را اجنام دهد. از آجنا کهدستور میشخص ای اشخاصی فعلی است که بوسیله آن به  
های مضارع شود که در حضور ما هستند، به مهنی علت، فعل امر از فعلکار به شخص ای اشخاصی داده می
 . شوددوم شخص )مفرد و مجع( ساخته می

 روش ساخنت فعل امر:

کنیم. اگر بعد از این حذف، یک حرف در ابتدا حرف مضارعه )ت( را از ابتدای فعل مضارع حذف می -1
 کنیم؛ زیرا ابتدایِ ابقی مباند، حتما از یک )مهزه امر( برای کاربرد این فعل استفاده می         (حرکت ساکن )      ْ دارای 

 به ساکن ممکن نیست. مثال:

 ذهبإذهب             تجلس                   إ            لسُ تَ 

گرید. ره و اگر )ضمه( داشته ابشد، ضمه میاگر حرف دوم فعل )فتحه ای کسره( داشته ابشد، مهزه امر کس
 مثال:

 ُص           رأُنْ    ُر            ُص       جل ِ       س              تَ نْ إِ ُس           لِ       تَ               ذه َ     بإِ ُب          َه      َتذْ 

 کند:آخر فعل امر نیز به این شکل تغیری می -2

 بْ أُكتُ               ُب  ساكن )        ْ       ( : َتكتُ          (                 ضمه)         ُ 

 }به غری از ضمری مجع مونث{:  گردد)ن(                       حذف می

 ترِجعنَی          ِإرجعي   ََتُْرْجَن       ُأْخُرْجنَ ترِجعاِن          ِإْرِجعا             ترِجعون         ِإرِجعوا          
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. از ندهددهیم که کاری را اجنام دستور میشخص ای اشخاصی فعلی است که بوسیله آن به  فعل هنی: -5 

شود که در حضور ما هستند، این فعل نیز مهانند فعل دستور اجنام کار به شخص ای اشخاصی داده می آجنا که
 .شودهای مضارع دوم شخص )مفرد و مجع( ساخته میفعلامر از 

 روش ساخنت فعل هنی:

 .دهیمحرف )ال( هنی را در ابتدای فعل مضارع قرار می -1

 دهیم.انتهای فعل هنی را مهانند فعل امر تغیری می -2

 بُ ال َتكتُ              ُب            (                 ساكن )        ْ       ( : َتكتُ ضمه)         ُ 
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 }به غری از ضمری مجع مونث{:  گردد)ن(                       حذف می

 ترِجعاِن       ال ترِجعا      ترِجعون        ال ترِجعوا    ترِجعنَی          ال ترِجعي        ََتُْرْجَن       ال ََتُْرْجنَ 

ب عن   :األسئلة التالیةأجن

 

 
 اعداد اصلی و ترتیبی

مشارش  آنچه بوسیله این اعددای برخوردار است. یت قابل مالحظهها کاربرد دارد و از امهاعداد  در مهه زابن
زابن عربی نیز از این موضوع مستثنی نیست و اب ظرافت و دقت خاصی به این موضوع . انم دارد معدودشود می

 شوند:توجه به کاربردشان به دو دسته تقسیم میپرداخته است. اعداد در زابن عربی اب 

 گریند.مورد استفاده قرار می )انسان، حیوان و أشیاء( : برای مشارش موارد خمتلفاعداد اصلی -1

 .روندکار میبه )انسان، حیوان و أشیاء(: برای بیان ترتیب موارد خمتلفاعداد ترتیبی -2
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. در مقطع متوسطه 1شوند( تقسیم می)غالبا اب ة( و مونث ةاین عدد به دو شکل مذکر )بدون  الف( اعداد اصلی:
 اول اب این اعداد آشنا شدید:

 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد
 3ثنا عشرإ أحد عشر عشر تسع مثاين سبع ست   مخس أربع ثالث 2ثنانإ واحد مذکر
 عْشرةثنتا إ 4إحدى عْشرة عشرة تسعة مثانیة سبعة ست ة مخسة أربعة ثالثة إثنتان واحدة مونث

 دوازده ایزده ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک ترجمه
 

دو : كتابنی إثننیِ إشرتیُت  روند. مثال: کار میاز معدود به اصلی بر خالف سایر اعداد اصلی، پس 2و  1: عدد نکته
 کتاب خریدم.

 کنید:گزینه صحیح را انتخاب    -

 
 به این شکل است:  12ات  1روند. اعداد ترتیبی کار میاین اعداد مهیشه بعد از معدودشان به ب( اعداد ترتیبی: 

 دوازدهم ایزدهم دهم هنم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم یکم عدد
 عشر اثين عشر حادي اشرع سعات اثمن سابع سادس خامس رابع اثلث اثين أو ل مذکر
 عْشرة اثنیة حادیة عْشرة عاشرة اتسعة اثمنة سابعة سادسة خامسة رابعة اثلث اثنیة أوىل مونث

 موارد کاربرد اعداد ترتیبی:

 جواب: اخلامسة متاماً                                 كم ساعة اآلن؟   : مثال:  خوانیساعت -1

 خانه پنجم در این خیاابن(البیت اخلامس يف هذا الشارع. )جواب:  ؟    أین بیُت السید كاظمي: مثال: دهیآدرس -2

                                                           
 شود.در زابن عربی به موضوع مذکر و مونث بودن عدد و معدود توجه می - 1
 إثنتنی. –إثننی  –إثنتان  –إثنان رود: کار میبه  عنوان یک کلمه مثنی به دو شکل به 2عدد  - 2
 شود.است و طبق قواننی این عدد نوشته می 2عربی، عدد  12جزء اول عدد  - 3
 شود.در عربی بوسیله )ی( مونث می 11جزء اول عدد  - 4
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 خوانیساعت

 شود:خوانی در زابن عربی به یکی از این سه حالت خوانده میساعت

 متاماً اخلامسة          5ساعت: : کاملساعت  

 والنصفاخلامسة           30:5ساعت:            والربع  اخلامسة          15:5: ساعت: + دقایق گذشتهساعت 

 إال  رُبعااخلامسة          45:4ساعت:  :دقایق مانده -ساعت 
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 های عددی از پیامرب خدا )ص(: نصیحتاملواعظ العددیة من رسول هللا )ص(                   ين:الدرس الثا

 )اعداد یک ات صد(األعداد من الواحد إىل املئة  موضوع الدرس:

پردازمی. قبال ایدگرفتیم که اعداد اب توجه به کاربردشان به دو گروه تری میبه موضوع اعداد به طور مفصل در این درس
 شوند:اساسی تقسیم می

 اعداد اصلی )مشارشی(         شونداعدادی که برای مشارش استفاده می -1

 ترتیبیاعداد          شونداستفاده می بیان ترتیباعدادی که برای  -2

و کاربرد آهنا آشنا شدمی. در این درس  12ات  1های گذشته از هر دو گروه عدد در زابن عربی، اب معادل اعداد در سال
 را اید بگریمی.  100ات  13قصد دارمی که معادل اعداد اصلی و  ترتیبی 

 شود:به انواعی تقسیم می ساختاریدر زابن عربی از حلاظ  ترتیبی( -)اصلی  عدد

و صد، میلیون و  10ات 1. این اعداد شامل: اندجزییدارای ساختار تکشود که : به اعدادی گفته میاعداد مفرد -1
 شود. معادل این اعداد در جدول زیر بیان شده است:میلیارد می

 10ات  1اعداد اصلی 

 ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک  عدد
 عشر تسع مثاين سبع ست   مخس أربع ثالث 1إثنان واحد مذکر
 عشرة تسعة مثانیة سبعة ست ة مخسة أربعة ثالثة إثنتان واحدة مونث

 10ات  1اعداد ترتیبی 

 

 

 

                                                           
 إثنتنی. –إثننی  –إثنتان  –إثنان رود: کار میبه  عنوان یک کلمه مثنی به دو شکل به 2عدد  - 1

 دهم هنم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم یکم عدد
 عاشر اتسع اثمن سابع سادس خامس رابع اثلث اثين أو ل مذکر
 عاشرة اتسعة اثمنة سابعة سادسة خامسة رابعة اثلث اثنیة أوىل مونث
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آیند؛ زیرا هر اسم مفردی بر یک بودن به عنوان صفت و به منظور أتکید بعد از معدود خود می 2و  1: عدد 1نکته 
 کند. و هر اسم مثنایی بر دو بودن داللت می

 مثال: 

 دو کتاب از منایشگاه خریدم.: من املعرضِ  كتابين إثنين اشرتیُت 

 قاله در این جمله علمی دارم.من دو م يف هذه اجمللة العلمیة: مقالتان إثنتانيل 

 گویند.عدد مرکب می روندکار میصورت ترکیبی بهکه به   19ات  11به  اعداد  اعداد مرکب: -2

 19ات  11اعداد اصلی 

 نوزده هجده هفده شانزده اپنزده دهچهار  سیزده دوازده ایزده  عدد
با معدود 

 مذکر

أحد 
 عشر

ثنا إ
 عشر

 ةثالث
 عشر

 ةأربع
 عشر

 مخسة
 عشر

 ةست  
 عشر

 ةسبع
 عشر

 ةمثانی
 عشر

 ةتسع
 عشر

با معدود 

 مونث

إحدى 
 1عْشرة

ثنتا إ
 عْشرة

 ثالث
 عشرة

 أربع
 عشرة

 مخس
 عشرة

 ست  
 عشرة

 سبع
 عشرة

 مثاين
 عشرة

 تسع
 عشرة

 در این کالس ایزده دانشجو وجود دارد.طالباً:  أحد عشريف هذا الصف 

 : من در کالس دهم اپنزده مهکالسی داشتم.العاشرزمیلة يف الصف  عشرة مخس كان يل 

رود. اما در اعداد کار میاصلی، برعکس معدود خود از حلاظ مذکر و مونث به 19ات  13اعداد رقم یکان : 2نکته 
 روند.ترتیبی اینچننی نیست و کامال مطابق اب معدود خود به کار می

 سیزده کتاب خریدم: كتاب  عشر  ثالثةاشرتیت 

 اپنزده مقاله خواندم: مقالة عشرة مخسقرأُت 

 

 

                                                           
 شود.در عربی بوسیله )ی( مونث می 11جزء اول عدد  - 1
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 19ات  11اعداد ترتیبی 

 نوزدهم هجدهم هفدهم شانزدهم اپنزدهم چهاردهم سیزدهم دوازدهم ایزدهم عدد
حادي  مذکر

 عشر
اثين 
 عشر

 اثلث
 عشر

 خامس عشر رابع
 عشر

 سادس
 عشر

 سابع
 عشر

 اثمن
 عشر 

 اتسع
 عشر

حادیة  مونث
 عشرة

 اثنیة
 عشرة

ة اثلث
 عشرة

 رابعة
 عشرة

 خامسة
 عشرة

 سادسة
 عشرة

 سابعة
 عشرة

 اثمنة
 عشرة

 اتسعة
 عشرة

 

شوند. این اعداد مشرده می اتییدسته دهبه بعد به صورت  20شود که از عدد به اعدادی گفته میعقود: اعداد  -3
 روند.ر میکابهیَن(  -وَن مانند اسم مجع مذکر سامل اب )

 90 80 70 60 50 40 30 20 عدد

 عشرون معادل

 عشرین

 ثالثون

 ثالثنی

 أربعون

 أربعنی

 مخسون

 مخسنی

 ست ون

 ست نی

 سبعون

 سبعنی

 مثانون

 مثاننی

 تسعون

 تسعنی

 بیست مرد به این جشن آمدند.رجال إىل هذه احلفلة:  عشرونجاء 

 کنم.آموز در مدرسه  تدریس میبرای سی دانشطالباً يف املدرسة:  ثالثيأدر س ل 

 روند.کار میدر دو حالت اصلی و ترتیبی یکسان بهاعداد عقود  :3نکته 

 بیستمکتاب :  عشرونالكتاب البیست کتاب         كتاابً:   عشرون مثال:

شوند، اب این تفاوت که دو جزء آن اب حرف این اعداد مانند اعداد مرکب از دو جزء ساخته می اعداد معطوف: -4
 21( و دهگانشان اعداد عقود است و شامل اعداد 10ات  1شود. یکان این اعداد )به هم ربط داده می« واو»عطف 

 گردد )به غری از اعداد عقود(. مثال:می 99ات 

  مخسة ومثانون        85سبعة وثالثنی                          37           واحد وعشرون          21

شومی که در خواندن و نوشنت این اعداد، ابتدا یکان و سپس دهگان اب دقت در معادل عربی این اعداد متوجه می
برای خواندن و نوشنت این اعداد به عربی کافی است که معادل هر یک از ارقام این اعداد را  شود.خوانده و نوشته می
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 از مست راست نوشته و اب )واو( به هم وصل کنیم.

 مثال: 

 سبعة وسبعون: هفتاد و پنج          75مثانیة وتسعون                  : نود و هشت        98

 دهید:اکنون به سواالت زیر اپسخ 

 
 جدول زیر را کامل کنید:
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 ابران ماهی: مطر السمك                             الدرس الثالث:

 (1أشكال الفعل ) موضوع الدرس:

 های زیر توجه کنیدفعلاین به 

 

 2گروه  1گروه 

 کردخارج  : أخَرجَ  خارج شد: خرجَ 

 آموزش داد: عل مَ  دانست: َعلنمَ 

 شکسته شد: انكَسرَ  شکست: َكَسرَ 

 اعرتاف کرد: اعرتف شناخت: عرف

 نگاری کردانمه: َتكاَتبَ  نوشت: كَتبَ 

 به عهده گرفت: حَتّملَ  به دوش کشید: محلَ 

 آمرزش خواست: ستغفرَ إن  : آمرزیدَغَفرَ 

 چند حرفی است؟ 2و  1های گروه ریشه فعل  -1

 کنید؟حرف ای حروف دیگری را مشاهده میبه غری از حروف اصلی ریشه فعل چه  2در گروه  -2

 کنید؟چه تفاوتی در ترمجه این دو گروه فعل مالحظه می -3

 بینیم که:می

 است. (ُثالثي)حرفی  3ریشه فعل هر دو گروه  -1

 بر حروف اصلی وجود دارد. ()َمزیدحرف ای حروف زائدی ،  2در گروه  -2
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 .در ترمجه آهنا نیز تغیریاتی به وجود آمد، 2به  1ی گروه هاتغیری فعلاب  -3

 نتیجه:

 شوند:در زابن عربی به دو شکل دیده می حرفیهای سهفعل

ر دحرف دارند و به آهنا  فقط سه ،ماضیشان هایی که صیغه اول شخص مفردِ فعل -1  شود.گفته می  ث الثی ُم 
 شود.گفته می  ث الثی َمزیدحرف دارند و به آهنا  از سهبیش  ،ماضیشان هایی که صیغه اول شخص مفردِ فعل -2

  شخص مفرد ماضی آن فعل است. سوممعیار تشخیص حروف اصلی ای زائد یک فعل، صیغه : 1نکته 

ها در . این وزنهای معروف آهنا استهای ثالثی مزید ، شناخت وزن: راه دقیق و علمی تشخیص فعل2نکته 
های مزید را فعل، هاشنیدن و دیدن این وزنهایی به ما معرفی شده است که ابید آهنا را به خاطر بسپارمی ات اب جمموعه

 تشخیص دهیم.

 ها( ثالثی مزید.آشنایی ب اوزان )وزن

کنیم و مشا هم اب الگوبرداری، به مشا معرفی می ای اب انم مشخصجمموعهرا در  آهناها، هر یک از برای ایدگریی این وزن
 های مشابه را تکرار کنید.فعل

 استفعال -1

 إْستَ ْعَمرَ  -إسرَتَجَع  -إْسَتْخَدَم  -إْسَتْخرََج  -إْستَ ْغَفَر إْسَتْفَعَل:       ماضی

 ....... -........ -........-َیْستْخرُِج  -َیْستَ ْغِفُر َیْستَـْفعنل :      مضارع

 ....... -........ -....... -إْسَتْخرِْج  -إْستَ ْغِفْر إْستَـْفعنْل:      امر

 ...... -.......  -......  -إْسِتخراج  -إْسِتغفار إْستنفعال:     مصدر

 هستند. مثال: خواهان بودنغالباً بیانگر مفهوم ها و مصادر دارای این وزن، : فعل1 نکته ترمجه

   .آمرزش خبواهاز پروردگارت :  ربَّك إْستَـْغفنرْ 

عون هم    .گريندپس میآهنا کتاهبایشان را :  كتبهمیسرتجن
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 إفتعال -2

 إفْ َتَخرَ  -إْحتَ َفَل  -إْحتَ َرَم  -إْجَتَمَع  -إْشتَ َغَل إفَتَعَل:     ماضی

 ...... -...... -......  -ََيَْتِمُع  -َیْشَتِغُل یـَْفَتعنل :     مضارع

 .......-....... -...... -ِإْجَتِمْع  -ِإْشَتِغْل إنفْـَتعنْل:    امر

 .......-......-......-إجِتماع -: إْشِتغال إفتعال   مصدر

 

 إنفعال -3

َفَعَل:    ماضی  إنَقَطعَ  -إنَكَشَف  –إنبَسَط  –إنَصَرَف  -إنْ َقَلَب إنـْ

 .......-........ -......-یَنَصِرُف  -یَنَقِلُب یـَْنَفعنل :      مضارع

 .......-.......-......  -إِْنَصِرْف  -ِإنْ َقِلْب إننـَْفعنْل:    أمر

 ....... -.......  -........-إنصراف  –إنِقالب إْنفنعال:   مصدر

ترمجه  به صورت فعل انگذر )بدون نیاز به مفعول(غالباً ، انفعال( –جمموعه )افتعال  دوها و مصادر فعل :2 نكته ترمجه
 .آیندگرد هم میآموزان در کالس يف الصف: دانش جيَتمع ونالتالمیُذ  . مثال:شوندمی

 .گريی کردیدکنارهمشا از کاراتن عن عملكم:   إنصرفتمأنتم                   

 تـََفعُّل -4

 تَ َفضَّلَ  –تَ َقبََّل  -ََتَمَّل  -َتشكََّر  -تَ نَ زََّل تـََفع َل:    ماضی

 .......-.....-......-یَ َتَشكَُّر  -یَ تَ نَ زَُّل یـََتف عل :    مضارع

 ......-......-.......-َتَشكَّْر  -تَ نَ زَّْل تـََفع ْل:    أمر

 ...... -......-......-َتَشكُّر  -تَ نَ زُّل : تـََفعُّلمصدر         

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1398نعمت اله مقصودی          سال حتصیلی: دکرت جزوه جامع عربی دهم جتربی و رایضی         أتلیف:  
 
 

20 
 

       

 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1398نعمت اله مقصودی          سال حتصیلی: دکرت جزوه جامع عربی دهم جتربی و رایضی         أتلیف:  
 
 

21 
 

 در جای خالی فعل مناسب قرار دهید:

 
 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1398نعمت اله مقصودی          سال حتصیلی: دکرت جزوه جامع عربی دهم جتربی و رایضی         أتلیف:  
 
 

22 
 

لمي:                                 الدرس الرابع  آمیزمساملتمهزیستی التعایش السّن

 2موضوع الدرس: أشكال األفعال 

 پردازمی:های ثالثی مزید میهای فعلجمموعه دیگر از  وزن 4در این درس به بررسی 

 تفاع ل -5

 تفاَخرَ  –ََتاَجَم  -تكاَتَب -تَنازََع  -َتعاَیَش : اَعلَ َتف   ماضی

 .......-......-.....-یَ َتنازَُع  -یَ َتعاَیُش  یـََتفاَعل :مضارع        

 ........-......-.....-تَنازَْع  –َتعاَیْش َتفاَعْل:             أمر

 ........-.....-.....-تَنازُْع  –تَعاُیش َتفاع ل: مصدر         

 هستند. مثال: مشارکت دو طرفهغالباً بیانگر مفهوم ها و مصادر دارای این وزن، فعل :1 نکته ترمجه

 .نگاری کردندانمه ب همدوستش از طریق انرتنت  وعلی عرب اإلنرتنت:  تكاَتَب علٌي وصدیق ه

 .کنندداد و ستد می ب همدوستش در کارهای خمتلف  وعلی يف الشؤون املختلفة:  یتعاَمل  علي وصدیق ه

 م فاَعلة -6

 َسابَقَ  -َهاَجَم  -شاَرَك  -داَفَع  -كاَتَب فَاَعَل: ماضی         

 ......-......-.....-یُداِفُع  –ُیكاِتُب ی فاعنل :         مضارع

 .......-.......-.....-داِفْع  –كاِتْب فاعنْل:             أمر

 ......-......-.....-ُمدافَ َعة –ُمكاتَ َبة م فاَعَلة:         مصدر

 هستند. مثال: مشارکت یكطرفهغالباً بیانگر مفهوم ها و مصادر دارای این وزن، فعل :3 نکته ترمجه

 .نگاری کردانمهدوستش از طریق اینرتنت  بعلی عرب اإلنرتنت:  كاَتَب علٌي صدیَقه

 .کندمشارکت میدوستش در کارهای خمتلف  بعلی يف الشؤون املختلفة:  ی شارنك  علٌي صدیَقه
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 إفعال -7

 أَْرَسلَ  –َأجَلَس  –أْحَسَن  –َأْكَرَم  –أَْرَشَد َأفْـَعَل:          ماضی

 .......-.......-......-ُم ُیْكرِ  –یُ ْرِشُد یـ ْفعنل :         مضارع

 .......-.......-.......-َأْكرِْم  –أَْرِشْد َأْفعنْل:            أمر

 .......-.......-.....-ِإكرام  –ِإرشاد إنْفعال:        مصدر

 توجه کنید:

ها مکسور )       ِ      ( گذشته و مانند سایر فعل  های این جمموعه، مهیشه مفتوح )        َ        ( است. زیرا اگر طبق قاعدهمهزه امر فعل
 شود. های ثالثی جمرد اشتباه میفعلامر گردد، اب 

 تفعیل -8

 نَ زَّلَ  –َعدَّل  –فَ رََّح  –َكرََّم   –َعلََّم فـَع َل: ماضی        

 .....-.....-.....-یَُكرِ ُم  –یُ َعلِ ُم یـ َفعّنل :        مضارع

 ......-......-.....-َكرِ ْم   –َعلِ ْم َفعّنْل:           أمر

 .....-......-.....-َتكرمی  -َتعلیمَتفعیل:        مصدر

 هستند. مثال: را )نیازمند به مفعول(گذغالباً  ، تفعیل( -إفعال ها و مصادر  دو جمموعه )فعل  :4نکته ترمجه

خوشحال  پدرش رادانشجوی موفق به سبب موفقیتش در امتحان، الطالُب اجملتهُد والَده بسبب جناحه يف االمتحان: فر ح 
 منود.

 از اینرتنت گرفتیم )دانلود کردمی(. کتاب راما الكتاب من اإلنرتنت:  بتنزیلحنُن ُقْمنا 
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 این آفرینش خداستهذا خلق  هللا:                           الدرس اخلامس

  : اجلملة الفعلّیة واجلملة اإلمسّیةموضوع الدرس

 فعل -2اسم  -1شود: بینیم که اب یکی از این دو نوع کلمه شروع میاب نگاهی به مجالت در زابن عربی می

 مجله فعلیه -2مجله امسیه  -1کنند: مجالت را به دو گروه تقسیم می ،اب توجه به مهنی موضوع

 :گرددشود و از دو رکن اساسی تشکیل میاسم شروع می اب ای است کهمجله :مجله امسیه -1

 شود. مثال:میگرید و مجله اب آن آغاز مبتدا )هناد(: امسی که در ابتدای مجله امسیه قرار می -1

 کند.آموز در کارهایش تالش میدانشَيتهد يف أعماله:  الطالب

 گرید.آموز کالس کتابی را از کتاخبانه میدانشالصف أيخُذ كتاابً من املكتبة: طالب 

 آموز تالشگری در امتحان قبول شد.دانشجمتهٌد جنح يف االمتحان:  طالبٌ 

شود و اصطالحاً خربی را است که اب وجود آهنا معنای مجله کامل می فعل( -)اسم خرب )گزاره(: کلمه ای کلماتی  -2
 دهد. مثال:درابره مبتدا ارئه می

 کارد.کشاورز کوشا درختان سیب را میأشجار التف اح:  یَزرع  الفالح اجملدُّ 

 مثره دانش اخالص در کردار است.العمل:  إخالصمثرة العلم 

 در راستگویی است.رهایی : يف الصدقن النجاة 

توجه به ترمجه مجله است ات ببینیم اب  ،آید. پس هبرتین راه تشخیص خربمنیخرب مهیشه بالفاصله بعد از مبتدا  :1نکته 
شود. در حقیقت، اگر خرب از مجله حذف شود، مفهوم مجله انقص کدام کلمه ای کلمات، معنای مجله کامل می

 گردد. مثال:می

 آید.دست منیموفقیت در زندگی انسان بدون تالش بهبدون االجتهاد:  ال حيصلالنجاح يف حیاة اإلنسان 

ای وسیله کلمهبه ای  د( ونای اضافه شوند )مضاف ابشتوانند به کلمهخرب ارکان مجله امسیه هستند و می مبتدا و: 2نکته 
 د( . ن)صفت داشته ابش گردندتوصیف  
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 یدر س للتالمیذ املشفقاملعل م صفت:                  هم يف السفرخادمالقوم  سیدُ : مضاف

شود. واضح است که برای اجنام ای هنی( شروع می -امر  -مضارع -)ماضیای است که اب فعل مجلهمجله فعلیه:  -2
های گذارا، عالوه بر فاعل به مفعول هم نیازمند است. بنابراین ارکان دهنده ای فاعل نیازمندمی. فعلَتقق هر فعلی به اجنام
 مجله فعلیه عبارتند از:

 .کندحرکت منیچشم جغد : البومة عنی ال تتحر ك: فعل )انگذر( + فاعل

ضیئة األمساُك  َُتو لُ : فعل )گذرا( + فاعل + مفعول
ُ
های نورانی اتریکی درای را به ماهیالبحر إىل هناٍر ُمضيء:  ظالمَ امل

 کنند.روزی روشن تبدیل می

 مبتدا و خرب را در مجالت زیر مشخص کنید:

 

 های زیر مشخص کنید:فعل، فاعل و مفعول را در عبارت
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 ذوالقرني                                      الدرس السادس

 : فعل ُمهولموضوع الدرس

بودن دهنده ای فاعلی نیازمندمی. اما گاهی و بنا به عواملی )مشخصها برای اجنام ای َتقق هر فعلی به اجنامدر متام زابن
به این ترتیب، فعل به دو نوع  کنیم.خودداری میاز ذکر فاعل در مجله  فاعل، عدم متایل در ذکر فاعل و....(،

 :شودتقسیم می

 : خدا انسان را ضعیف آفرید.َخَلَق اهلُل اإلنساَن ضعیفاً فعلی که فاعلش در مجله ذکر شده ابشد:: فعل معلوم -1

 آفریده شد.: انسان ضعیف اإلنساُن ضعیفاً  ُخِلقَ  فعلی که فاعلش در مجله ذکر نشده نباشد:: فعل ُمهول -2

 برمی:اب دقت بر دو این مثال و ترمجه آهنا به تغیریاتی در مجله جمهول پی می

 الف( حذف فاعل ب( جانشینی مفعول به جای فاعل در مجله و مهاهنگی فعل ب آن ج( تغیري ساختار فعل 

در این دو زابن اب هم دو مورد )الف و ب( در زابن عربی و فارسی مشرتک هستند، اما تغیری فعل معلوم به جمهول 
 تفاوت دارد؛

 آفریده شد.   زابن فارسی: ریشه فعل + پسوند )ه( + فعل )شد(     -
 تغیري حرکات فعلزابن عربی:  -

 چگونه فعل عربی را به ُمهول تبدیل کنیم؟

)به غری از حروف  ُتام حروف متحرک : حرف دوم ریشه فعل )نه حرف دوم فعل( را مکسور )      ِ      ( وفعل ماضی -1
 کنیم:را مضموم )      ُ      ( می قبل از آن ساکن(

 ُخِلَق            أَْرَشَد      أُْرِشَد            ِإْشتَ َغَل      ُأْشُتِغَل            ِإْسَتْخرََج      ُأْسُتْخرِجَ َخَلَق     

 

 حرف مضارعه را مضموم )        ُ      ( فقط : حرف دوم ریشه فعل )نه حرف دوم فعل( را مفتوح )      َ      ( ومضارعفعل   -2
 کنیم:می

 جُ ََيِْلُق     َُيَْلُق          یُ ْرِشُد     یُ ْرَشُد           َیْشَتِغُل     ُیْشتَ َغُل           َیْسَتْخرُِج     ُیْسَتْخرَ 
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 آایت زیر را به فارسی ترمجه و سپس فعل ُمهول را مشخص کنید.: 1 آزماییخود

 

 

 

 

 های جدول را ترمجه کنید.فعل: 2 آزماییخود
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 هایش در درایهاست.ای آنکه شگفتیای َمْن يف البحار عجائبه:                             الدرس السابع

 اجلار واجملرور موضوع الدرس:

 شوند: مجالت در هر زابنی از دو خبش تشکیل می
 هاقیدها و متمم -2ارکان اساسی                   -1

هنا و برخی قیدها مانند مضاف الیه، صفت آشنا شدمی. قصد دارمی در این درس در درس قبلی اب انواع مجله و ارکان آ
 به این مجله توجه کنید: ها در زابن عربی صحبت کنیم.درابره متمم

 .إىل الصفذهب التالمیُذ رفتند:  به کالسآموزان دانش

شود. معادل این دو کلمه انمیده میگروه متمم « به کالس»متمم و « کالس»حرف اضافه و « به»در زابن فارسی، 
 انمند. می« جار و جمرور»است. گروه متمم را در زابن عربی « إىل الصف »در زابن عربی، 

و به اسم بعد از آن « جار: حرف جر»در زابن عربی « ِمْن، يف، إىل، على، ب     ِ، ل     ِ، َعْن، َك    »حروف هر یک به 
شوند، تر شدن معنای مجله میشود. جار و جمرور ابعث کاملگفته می« جار و جمرور»، مهر دو کلمه اب هو به « جمرور»

 ولی از مجله قابل حذف هستند. مثال:

  

  

 معانی حروف جر

 از ِمْن 
 

 
 در يف 
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 به إىل

 
 به سوی

 
 ات

 
  بر على

  روی
به  ب       ِ 

  وسیله
 در

 
 داشنت ل     ِ 

 
 از آنِ 

 
 برای

 
 از َعنْ 
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 درابره

 

 مانند َك    

 

 

 مثال: حذف نیست. قابل از مجله شود وگاهی اوقات از جار و جمرور به عنوان خرب در مجله استفاده می: 1نکته

 جار و جمرور= خرب                                  رهایی در راستگویی است.            :النجاة  يف الصدقن 

 سالمت زندگی در مهرابنی )اب مردم( است.              جار و جمرور= خرب: ﴾سالمة العیش يف املـــ داراةن ﴿

 گرید. مثال:، قبل از مبتدا قرار مییک موضوعبر  هدف أتکید خرب جار و جمرور اب  ،گاهی اوقات :2نکته 

  به عقب انداخنت )کار( وجود دارد.در هایی آسیب (  قطعا)يف التأخری آفاٌت: 

            ، رهایی در راستگویی است.(بدون شک)يف الصداقة جناٌة: 

 

 وجود دارد که ابید رعایت شود؛  ب حرکت قبل« ي -ا  -و »تناسب حروف یک قاعده کلی در زابن عربی به انم 

 ي)          ُ          ( و                       )        َ          ( ا                 )       ِ          ( 

( مفعولی نیز ابید این تناسب وجود داشته ابشد. اما این نکته را بدانید که هیچ يبه هنگام اتصال یک فعل به ضمری )
شود. بنابراین برای جلوگریی از این اتفاق و حمافظت فعل از جمرور شدن، قبل از فعلی در زابن عربی جمرور )          ِ           ( منی

 شود. گفته می« وقایةنون »گریمی. به مهنی علت به این حرف از یک حرف )ن      ( کمک میي( ضمری )

 مثال: 
 در اجنام تکالیف مدرسه ایری کرد. مرادوستم سة: يف إداء واجبات املدر  نصَرينهو 

 شناسی؟میمرا آای ؟: تعرف ينهل أنَت 
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  گذارند.احرتام می به منآهنا : حيرتمونينهْم 
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ناعة التلمیع يف األدب الفارسي                       الدرس الثامن  تلمیع در ادبیات فارسی صنعت: صن

 الفاعل، واسم املفعول، واسم املبالغةاسم موضوع الدرس: 

در ارتباط اب فعل هستند. سه مورد از این به نوعی  هر کدامشوند و ها در زابن عربی از فعل ساخته میبرخی از اسم
 اسم مبالغه -اسم مفعول  -ها عبارتند از: اسم فاعل اسم

 شود.شناخته می صفت فاعلیکند و در زابن فارسی به دهنده کار اشاره میامسی است که به اجنام :اسم فاعل -1

 ا(. مثال: -گر   -صفت فاعلی عبارت است از: ریشه فعل + پسوند )نده 

 نوشنت        نویسنده                    ایری کردن          ایریگر                   دانسنت         داان 

 اسم فاعل در زابن عربی از دو نوع فعل )ثالثی جمرد و مزید( ساخته شود:

 رود. مثال:بر وزن )فاِعل( به کار میاسم فاعلن ثالثی ُمرد: 

 داان عامل:          َعِلمَ ایریگر               نَصَر        انصر: نویسنده               َكَتَب        كاتب: 

 گرید. مثال:شود و یک حرف مانده به آخر ریشه فعل، کسره )      ِ         ( میشروع می« م ُ    »اب مزید: اسم فاعلن ثالثی 

 گریندهایدُم     َتعل ِ     م:        یتَ َعلَّمُ دهنده      پیشنهادح:  رِ قتَ    ُم   اقتَ رََح              دهنده  آموزشم: ل ِ      عُم         یُعلِ ُم 

 شود.شناخته می صفت مفعولیکند و در زابن فارسی به شده کار اشاره میامسی است که به اجنام اسم مفعول: -2

 + شده . مثال: ەصفت مفعولی عبارت است از: ریشه فعل + 

 نوشنت       نوشته شده              ایری کردن        ایری شده                دانسنت          دانسته شده 

 اسم مفعول هم  در زابن عربی از دو نوع فعل )ثالثی جمرد و مزید( ساخته شود:

 رود. مثال:بر وزن )مفعول( به کار میثالثی ُمرد:  مفعولن اسم 

 دانسته شدهمعلوم:          َعِلمَ ایری شده          نَصَر        منصور: نوشته شده              َكَتَب        مكتوب: 
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 گرید. مثال:)     َ       ( میشود و یک حرف مانده به آخر ریشه فعل، فتحه شروع می« م ُ    »اب مزید: ثالثی  مفعولاسم 

 گرفته شدهایدُم     َتعلَّ  م:        یتَ َعلَّمُ داده شده      پیشنهاداقتَ رََح       ُم    قتَ     رَح: شده     داده آموزشم:     لَّ عُم         یُعلِ ُم 

 

و « زاید بودن یک صفت»است. این اسم بیانگر « رویافراط و زایده»در لغت به معنای « مبالغه»اسم مبالغه:  -3
 رود: کار میاست. این اسم در زابن عربی بر دو وزن به« بسیار»در فارسی دارای پیشوند 

م: بسیار آمرزنده              غف ار:  :فـَّعال -1  بسیار شکیباصب ار:   بسیار داان           عال 

مة: فـَّعالة:  -2  بسیار فرمان دهندهأم ارة: بسیار فهمیده         فَ ه امة: بسیار داان               عال 
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 کلمات جدول زیر را ترمجه کنید.  :1ُترین 

 
 کنید.: احادیث زیر را ترمجه و سپس اسم فاعل و مفعول را مشخص  2ُترین 
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