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حیمرّ الن بسم الّله الرّحم  

ة اوّلقواعد عربی متوسطّکامل  جزوة  

اس نجفیدکتر عب    

1401پاییز   

کوهچنار–فارس  

 لیف شده است.خیلی ساده و همه فهم تأ یاین جزوه به زبان 

 عالوه بر توضیح مطالب این است که  درهای مشابه،تفاوت این جزوه با جزوه

جهت تمرین و تکرار بیشتر آورده شده و  های متعدّدی نیزمثال ،به زبان ساده

 مشابه پر شود. هایتا حدّ ممکن، خأل موجود در جزوه ده استتالش ش
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 اقسام کلمه:

 :ه حال خارج نیستاز س کلمه ،یدر زبان عرب

است. به عنوان مثال « آینده»یا « حال»، «گذشته»: کلمه ای است که  دارای یکی از سه زمان فعل. 1

 است.« گذشته»زمان آن  کهیک فعل است چون« ذهب»کلمة 

 (مستقبل)ندهیآ، )مضارع)حال، (یماض)فعل از نظر زمان به سه زمان گذشته ،ایدن یدر تمام زبان ها

 .دشو یم میتقس

که هیچ کدام یک اسم است چون «املدرسة»رد؛ به عنوان مثال، کلمة زمان ندا : کلمه ای است کهاسم. 2

 را ندارد.« آینده»یا « حال»، «گذشته»از سه زمان 

 . مانند : ب،ل،ق...ندارد یمستقل یمعنا ییبه تنها: حرف. 3
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 دارد . مانز: فعل  -1                              

 ماضی: ذَهَبَ )رفت(-1                                                               

 مضارع :یذَهبُ )می رود(-2                                                             

 مستقبل: مانند سَیَذهَبُ )خواهد رفت( -3                            

 عالمت را داشته باشد: 3ندارد و ممکن است یکی از این  زمان:  اسم-2                         کلمه

 المعلّم ال:  -1                                                                                                

 طالبٌتنوین: -2                                                                                               

 املدرسةّ مدیرُ  مضاف واقع شدن: -3                                                                                             

« طالبٌ»آمده است. کلمة « ال»اسم است چونکه در اوّل آن، « المعلّم»توضیح: در سه مثال مربوط به اسم، کلمة 

اسم است چونکه « مدیر»آمده است. در مثال سوّم، کلمة -ٌاسم است چونکه حرکت حرف آخر آن، تنوین 

هر اسمی که مضاف باشد، حتما اسم است. )مضاف و مضافٌ إلیه و راه تشخیص آن در ادامة همین جزوه 

 توضیح داده شده است(.

 اشد.می ب -ٌ-    -ٍ  -ً، منظور از تنوین

 ندارد مانند : ال، فی ، الی ، مِن : معنای مستقلّحرف -3                        

 چند نکته:

 میباشد. «ال»ترین حرف در زبان عربی، حرف معروف

 تر است.از بقیه مهم «فعل»از بین اقسام کلمه، 

 :مثال. هستندی سه حرف اصل یفعل ها دارابیشتر 
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 ک ت ب :بونَکتُیَ

 ر ب م: شبتُرِشَ

 : ج ل سسینَ جلِتَ

  :است یسه حرف اصل یهر فعل دارا

 یم اصلحرف سوّ یم اصلحرف دوّ  یل اصلحرف اوّ 

 ل ع ف

 الم الفعل الفعل نیع الفعل فاء

 :در زبان عربی جنساسم از لحاظ 

 ث:ر است یا مونّ کّیا مذ جنساسم از لحاظ 

 .کند یداللت م جنس نربر  ر:مذکّ

 .کندیداللت م جنس مادهمونث: بر 

 ست؟یچاسم مونث  ینشانه ها

 َمدَرسة،َّشَجَرةمانند:  -ة . 1

ّكربىد: مانند – (مقصوره الف ) ى –ا . 2  نیا،

 صحراء،ّمحراءمانند:  - (الف ممدوده )اء . 3
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 :مهم چند نکتة

 صورت به «ی» ،صورت نیا ریشود در غ یدونقطه باشد مانند خودش تلفظ م  «ي»حرف  ریاگر ز

 .شود یخوانده م «الف»

 اسم از  اگر آن حروف را یعنی ؛اسم باشند ئدجزء زاث هستند که مونّ ةننشا یحروف فوق زمان

 .بماند یباق شتریب ایسه حرف  ،میحذف کن

 :مثال

کلمه  نیا پس؛ )صحر)ماند یم یسه حرف باق میرا از آن بردار (اء)که الف ممدوده ی: زمانصحراء

 .ث استمونّ 

 رکلمه مذکّ  نیپس ا ؛(م)ماند یم یحرف از آن باق کی (اء): با برداشتن الف ممدودهماء

 .است

 .کلمه مونث است نیپس ا ؛ماند یم یسه حرف باق (ی)با حذف الف مقصوره :یبرکُ

 .ر استکلمه مذکّ نیپس ا ؛(فت)ماند یم یدوحرف باق (ی): باحذف الف مقصورهیتفَ

 :مهم یلیخ ةنکت

به این دسته  .ا مونث هستندرند امّرا ندای ذکر شده در باال که عالمت ها وجود دارنداز اسماء  تعدادی

 اسماء پنج دسته اند: نیا شود.گفته می یمعنو مونث ها،از اسم

 :نشانه بدون مونثی اسام نیتر مشهور
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 ،)پا)، قدم(گوش)ُذناُ،(دست)،َکفّ(دست)دی،(پا)،رِجل(چشم)نیع :زوج بدن یاعضا یبرخ. 1

 (.شانه)، کَتِف(انگشت)،اِصبع(ساعد)ساعد

 .اُمّ، بنت، اخت اسم مونث: ختصّم یاسم ها. 2

 .هِند، نرجس نب،یز م،یمونث :مر (خاصّ)علم یاز اسم ها یبعض. 3

 ،بئر)جنگ( حَرب ،)خانه( ،دار)آتش( نار ،)زمین( ،أرض)خورشید( :شمسیحفظ یاسام یبرخ. 4

 م،جهنّ)چپ(  ،شمال)راست( نیمی،)جام( ،کأس)عصا( ،عصا)کمان( ،قوس)باد( حی،ر)چاه( 

 )تبر(. ،فأس)خود(  ،نفس)روح( وح،ر)جهنم(

 ...ثربیت،یشهرها و کشورها:طهران،کو. 5

 :یعرب زبان سم از نظر تعداد درا

 .شوندیم یبنددسته جمعی و مثنّ مفرد،از نظر تعداد، به سه دسته  یاسام

 یمثنّ

 .کندیدو فرد داللت م ای زیبر دو چ مثنّی، ماس

 .میکن ی( اضافه منِی   به آخر کلمه مفرد )انِ، یساخت مثنّ یبرا

 : هذانِ )مذّکر( هاتانِ )مونّث( یاشاره به مثن یاسام

 .کتاب هستند( نهایدو دو کتاب است )ا نی: هذانِ کتاباِن: امانند

 .دختر هستند( نهایدو دو دختر است )ا نیبِنتانِ: ا هاتانِ
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 جمع

 :ستندنوع ه 3جمع بر  ی. اسامکندیاز دو داللت م شیب ایجمع بر دو  یاسام

 .شودیبه آخر کلمه مفرد ساخته م «نَی، ونَ»ر سالم: با اضافه کردن جمع مذکّ .1

 .ها(م)معلّ نَیمم: معلّها(، معلّم)معلّ مونَ: معلّممعلّ

 .شودیث سالم: با اضافه کردن )ات( به آخر کلمه مفرد ساخته مجمع مونّ  .2

 .آموزان دختر(: طالبات )دانشطالبة

جمع وجود ندارد و فقط شکل مفرد کلمه در  نیساخت ا یبرا یقاعده خاص کلّ ر: درجمع مکسّ .3

 : رِجال.لجُرَمثال:  .کندیم رییجمع تغ نیا

 علّم:الممذکّر         مفرد:      تعداداسم ار نظر 

 املعلمة:مونّث                                                      

 نِ یالمعلمانِ ، المعلمَ : مذکّر                  ( نِی –انِ ) یمثن                                   

 نِ یتانِ ، المعلمَ ت:المعلممونّث                                                                            

 نَ یمِ: المعلمونَ ، المعل( نَی –ونَ ) رسالممذکّ                              جمع

 : المعلمات (ات)ث سالم مونّ جمع                                     

که جمع « مساجِد»مانند:  ؛باشد یم یندارد و حفط یخاص ةقاعد :رمکسّ                                   

 طُلّاب ←طالب     تالمیذ ←تلمیذ یا:  باشد.می« مسجد»
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با  «نیتمار» و «نیعناو»،  «نیمضام»،  «نیادیم»،  «نیقوان» ،«نیمساک» ،«نیاطیش»،  «نیبسات»کلمات :نکته

 به ترتیب،  رند و مفردشانمکسّ جمعمیتواند عالمت جمع مذکّر سالم باشد، « ین»دارند و « ین»اینکه 

 .باشد یم نی، مضمون ، عنوان ، تمر دانیقانون ، م ن،ی، مسک طانیبستان ، ش

 که عالمت ستا یکاف(شکسته شده)راز جمع مکسّ جمع سالم یاسام صیتشخ یبرا مهم: ةنکت

 ندهد جمع یمعن و اگرجمع سالم است  (دیمفرد کلمه به دست آ)بدهد یاگر معن میرا بر دار جمع

  است. رمکسّ

 ر= جمع مکسّ  اطیش            نیاطیش

 م = جمع مذکر سالممعلّ             نَیممعلّ

 رمع مکسّ = ج یأب                اتیاب

 ث= جمع سالم مونّ مةمعل               ماتمعلّ

« ات»دارند اما جمع سالم نیستند زیرا که پس از حذف « ات»با اینکه «  ابیات»و « اوقات»، « اصوات»کلمات  :نکته

 ماند.باقی نمی  سالمصحیح و « بیت»و « وقت»، « صوت»ها یعنی مفرد آن

 ،کَسالن)تشنه( طشانعَگرفته نشود. کلمات ر اشتباه سّ را با جمع مک زیر مفرد یاسام :نکته

 هستند. مفرد )سرکشی( انیغطُو )فراموشی( انی،ِنس)خشمگین( غَضبان ،)شاد( ،فَرحان)تنبل(
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 :اسم اشاره

اسم اشاره به دو  .میکنیاشاره م یزیچ ای یآن به کس ةلیکه به وس شودیگفته م میاسم اشاره، به اس

 شود:دسته تقسیم می

 :اسم اشاره به نزدیک .1

 ترجمه مونث رمذکّ تعداد

 این هذه هذا مفرد

 هذانِ  یمثنّ

 نِ یهذ

 هاتانِ

 نِ یهاتَ

 این دو

 هااین هؤالء هؤالء جمع

 

 :اسم اشاره به دور. 2

 ترجمه ثمونّ رمذکّ تعداد

 آن تلک ذلک مفرد

  -------------- -------------- مثنی

 هاآن أُولئکَ  أُولئکَ  جمع

 باشند :می« آن»و « این»دار باشند، به معنای « ال» : هر گاه )هوالء و اولئک ( همراه اسم دارای نکته

 هوالء الرِّجال : این مردان           اولئک الرِّجال : آن مردان 

 باشند:می« هاآن»و « هااین»بیایند، به معنای « ال» ها اسم های بدونولی اگر بعد از آن
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  : اینها مرد هستند.        اولئک رِجالٌ : آنها مرد هستند. هوالء رِجالٌ

 :مکان یاسم اشاره برا

 ا(نجی: اکیاشاره به مکان نزد ی) براهُنا

  (اشاره به مکان دور: آنجا ی) براهُناک

 .باشد یم «وجود دارد» یبه معنا ،دیایجمله ب یدر ابتدا «هُناک»: اگرنکته

 .وجود دارند: کتاب هایی بٌتُ کُ هناک: مثال

 ی:در زبان عرب یانواع کلمات پرسش

 .شود یاستفاده م «ال»و  «نعم»و در پاسخ به آن از  ایآ ی: هردو به معن(أ) هل

 .انسان کاربرد دارد ی؟برایچه کسان ،یچه کس ی: به معنمن

 )ةملِفاطلِمن هذا؟ ).میکن یپاسخ از لِ استفاده م در؟یچه کسان ،مالِیمالِ چه کس ی:به معنلِمَن

 .انسان کاربرد دارد ریغ یست؟برایز،چیچه چ ی: به معنما

 .انسان کاربرد دارد ریغ یست؟برایچ ز،ی: چه چماذا

 کجاست؟ :نَیأ

 : اهل کجا؟نَیأ مِن

 : چند،چقدر؟کَم
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 :چطور،چگونه است؟ فَیک

 فعل ماضی و مضارع:

ر زمان گذشته داللت د یحالت ای یکه بر انجام کار شودیگفته م یبه فعل ی: فعل ماضیفعل ماض

)مفرد مذکر،  غائب یبرا غهی. شش صباشدیم غهیص 14 یدارا ،یفعل ماض یزبان عرب در .کندیم

)مفرد  مخاطب یبرا غهیمؤنث، جمع مؤنث( و شش ص یمذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث، مثن یمثن

)سخن  متکلّم یبرا غهیمؤنث، جمع مؤنث( و دو ص یمذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث، مثن یمذکر، مثن

و جمع مذکر  ی)مثن یآن برا ةغیص کی)مفرد مذکر و مفرد مؤنث( و  یآن برا ةغیص کی( که ندهیگو

 .و جمع مؤنث( است یو مثن

 :فعل ماضی ةغیص 14صرف 

 یعنی یشکل فعل ماض نیترساده، «ذهب» .میکنیاز فعل َذهَبَ )رفت( استفاده م ها،در تمامی مثال*

 باشد.می سوم شخص مفرد مذکر

 .ذَهَبُْت: من رفتم أَنا

 یعنی یشکل فعل ماض نیترأَنا )من( به آخر ساده ةغیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـتُ»سوم شخص مفرد مذکر، 

 .یَذهَبتَ: تو )مذکر( رفت أنتَ

شکل فعل  نیترر سادهأَنتَ )تو مذکر( به آخ ةغیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـتَ »سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یماض
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 .یَذهَبتِ: تو )مؤنث( رفت أنتِ

شکل فعل  نیترأَنتِ )تو مؤنث( به آخر ساده غهیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـتِ »سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یماض

 .رفتهوَ َذهَبَ: او )مذکر( 

 یشکل فعل ماض نیترهوَ )او مذکر( به آخر ساده ةغیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیهمانطور که م

 .شودیاضافه نم زیچ چیهسوم شخص مفرد مذکر،  یعنی

 .ذَهَبتْ: او )مؤنث( رفت هیَ

شکل فعل  نیترهیَ )او مؤنث( به آخر ساده ةغیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـتْ »سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یضما

 .مینَحنُ ذَهَبْنا: ما رفت

 یشکل فعل ماض نیترنَحنُ )ما( به آخر ساده غهیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـْنا»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی

 شکل است. کیو به  کسانی یمفرد، جمع و مثن ینَحنُ )ما( برا ةغی: صرف فعل صنکته

 .دیأَنتُم ذَهَبتُم: شما )مذکر( رفت

شکل فعل  نیترأَنتُم )شما مذکر( به آخر ساده غهیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «تُم»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یماض
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 .دیَذهَبتُنَّ: شما )مؤنث( رفت أَنتُنَّ

شکل فعل  نیترأَنتُنَّ )شما مؤنث( به آخر ساده ةغیدر ص یصرف فعل ماض ر، ددینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «تُنَّ »سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یماض

 .دیمذکر( رفت یَذهَبتُما: شما دو نفر )مثن أَنتُما

 نیترمذکر( به آخر ساده یأَنتُما )شما دو نفر، مثن غهیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «تُم»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض

 .دیمؤنث( رفت یَذهَبتُما: شما دو نفر )مثن أَنتُما

 نیترمؤنث( به آخر ساده یأَنتُما )شمادو نفر، مثن غهیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ُتما»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض

 .ها )مذکر( رفتندهُم ذَهَبوا: آن

 یشکل فعل ماض نیترها مذکر( به آخر سادههُم )آن غهیدر ص یصرف فعل ماض دینیبیهمانطور که م

 .شودیاضافه م «ـوا»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی

 .ها )مؤنث( رفتندذَهَبْنَ: آن هُنَّ

حالت فعل  نیترها مؤنث( به آخر سادهنَّ )آنهُ غهیدر ص یصرف فعل ماض ، در دینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـنَ »سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یماض

 .مذکر( رفتند یذَهَبا: آن دو نفر )مثن هُما
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 نیترمذکر( به آخر ساده یهُما )آن دو نفر، مثن ةغیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـا»ذکر، سوم شخص مفرد م یعنی یشکل فعل ماض

 .مؤنث( رفتند یذَهَبتا: آن دو نفر )مثن هُما

 نیترمؤنث( به آخر ساده یهُما )آن دو نفر، مثن غهیدر ص یصرف فعل ماض ، دردینیبیکه م همانطور

 .شودیاضافه م «ـا»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض

 فعل مضارع: ةغیص 14صرف 

به فعل مضارع  د،یاینَـ( ب ـ،یَاز چهار حروف )أَ، تَـ،  یکی ،یص مفرد ماضشخ سوماگر بر سر فعل 

 .میکنیاستفاده م «ذََهبَ»از همان فعل مشهور  مضارع نیز صرف افعال یبرا ،ادامهدر  دشویم لیتبد

 د.باشمی سوم شخص مفرد مذکر یعنی یشکل فعل ماض نیترساده ،«ذهب»عل ف

 .رومیأذهَبُ: من م أَنا

و  میکنیاضافه م «أَ »سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

ـَـ به ــُـ تغ نیحرکت آخر  .ابدییم رییحرف فعل از ـ

 .یرویتَذهَبُ: تو )مذکر( م نتَأ

و  میکنیاضافه م «تَـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

ـَـ به ــُـ تغ نیحرکت آخر  .ابدییم رییحرف فعل از ـ

 .یرویم: تو )مؤنث( نَیتَذهَب أَنتِ
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و  میکنیاضافه م «تَـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «نَیـ»به آخر فعل 

 .رودی: او )مؤنث( مذْهَبُیَ هُوَ

و  میکنیاضافه م «ـیَ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

ـَـ به ــُـ تغ نیرحرکت آخ  .ابدییم رییحرف فعل از ـ

 .رودیتَذْهَبُ: او )مؤنث( م هیَ

اضافه  «َتـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل حالت فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .ابدییم رییحرف فعل از ــَـ به ــُـ تغ نیو حرکت آخر میکنیم

 .میروینَذْهَبُ: ما م نَحْنُ

و  میکنیاضافه م «نَـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترلت به اول سادهحا نیا در

ـَـ به ــُـ تغ نیحرکت آخر  .ابدییم رییحرف فعل از ـ

است. تنها  کسانی یََأنتَ و ه غهیشکل صرف فعل مضارع در دو ص دی: اگر دقت داشته باشمهم ةنکت

جمله و توجه به  یمعنا یاز رو میآن دار ریجع ضممر صیدو فعل و تشخ نیا صیتشخ یکه برا یراه

 است. ریضم

 .دیرویتَذهَبونَ: شما )مذکر( م أَنتُم

و  میکنیاضافه م «تَـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «ـونَ »آخر فعل 
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 .دیرویتَذهَبْنَّ: شما )مؤنث( م أَنتُنَّ

و  میکنیاضافه م «تَـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «ـنَّ »آخر فعل 

 .دیرویتَذهَبانِ: شما دو نفر )مذکر و مؤنث( م أَنتُما

و  میکنیاضافه م «تَـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «ـانِ»آخر فعل به 

 .روندیها )مذکر( م: آنذْهَبونَ یَ هُم

و  میکنیاضافه م «ـیَ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «ـونَ »آخر فعل 

 .روندیها )مؤنث( م: آنذْهَبْنَیَ هُنَّ

و  میکنیاضافه م «ـیَ »سوم شخص مفرد مذکر، یعنی یفعل ماض شکل نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «ـنَ »آخر فعل 

 .روندی: آن دو نفر )مذکر( مذْهَبانِیَ هُما

و  میکنیاضافه م «ـیَ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «ـانِ  »به آخر فعل

 .روندیهَبانِ: آن دو نفر )مؤنث( متَذْ هُما
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و  میکنیاضافه م «تَـ»سوم شخص مفرد مذکر،  یعنی یشکل فعل ماض نیترحالت به اول ساده نیا در

 .شودیاضافه م «ـانِ»به آخر فعل 

 

آن  یاست. پس تنها راه شناخت معن کسانیشکل افعال  دینیبینکته: در دو جمله باال همانطور که م

 فاعل جمله است. ای ریرجع ضممراجعه به م

مفرد در افعال »صرف کرد که به صورت  یمفرد، جمع و مثنبه سه صورت  توانیم را یماض افعال

 . شوندیم یدسته بند «یدر افعال ماض یمثن»و  «یجمع در افعال ماض» ،«یماض

 یدر افعال ماض مفرد

 .: أنا ذَهب ُت: رفتمیشخص مفرد ماض اول

 .یأن تَ ذهب تَ، أن تِ َذهب تِ: رفت :یشخص مفرد ماض دوم

 .ذَهَبت : رفت یَ: هُوَ ذََهبَ، هِیشخص مفرد ماض سوم
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 یافعال ماضدر  جمع

 .می: نَح نُ ذَهَب نا: رفتیشخص جمع ماض اول

 .دی: أنتُما ذََهب تُما، أنتَم ذَهَب تُم، أنُتنَّ ذهبُتنَّ: رفتیشخص جمع ماض دوم

 .ُهم ذَهَبُوا، هُنَّ َذهَب نَ: رفتند : هُما ذَهَبا،یشخص جمع ماض سوم

 یماض در افعال یمثنّ

 .دی(: رفتی: أنتُما ذََهب تُما )مثنیشخص جمع ماض دوم

 .(: رفتندی: هُما ذَهَبتا )مثنیشخص جمع ماض سوم

 یکردن فعل ماض یمنف

 .شودیفعل انجام م یبا اضافه کردن کلمه ما به ابتدا یکردن افعال ماض یمنف

 یمنف ی:  ماضیض+ فعل ما ما

 : ما ذََهبَ: نرفتمثال

 مضارع افعال

فعل سوم شخص  یساخت فعل مضارع به ابتدا یبرا ،که در صفحات پیشین توضیح داده شدهمانگونه 

که در بخش قبل  ی. افعال مضارع هم مانند افعال ماضمیکنین( اضافه م ،یحروف )ا، ت،  ،یماض

دن مباحث با توجّه به فرّار بو .هستند یمفرد، جمع و مثنمانند،  یانواع مختلف یدارا م،یکرد یبررس

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:abbasnajafi3900@gmail.com


20 
 

 
 

 
 

 gmail.com3900abbasnajafi@ایمیل:  -دکتر عباس نجفی  -جزوة قواعد عربی متوسطة اوّل

 

 ییرا حتما درجا افعال ماضی و مضارع قواعد مربوط به  کنمیم هیتوص مربوط به افعال ماضی و مضارع،

 پیش چشمتان باشد. شهیتا هم دیکن ادداشتی

 :انواع فعل مضارع 

 مفرد

 .رومیشخص مفرد مضارع: أنا أذَهبُ: م اول

 .یوری: منیشخص مفرد مضارع: أنتَ َتذَهبُ، أنتِ تَذهَب دوم

 .ودریَتذَهبُ: م یَهِ ذَهبُ،یَشخص مفرد مضارع: هُوَ  سوم

 جمع

 .میرویشخص جمع مضارع: نَحنُ َنذَهبُ: م اول

(، أنتُم  َتذهَبونَ، أنُتنَّ یشخص جمع مضارع: أن ُتما )شما دو( تَذهَبانِ، أن تُما )شما دو( تَذهَبانِ )مثن دوم

 .دیرویتَذهَب َن: م

 .روندی: مذَهب نَیَ هُنَّ  ذهَبونَ،یَ (، هُم یهُما تَذهَبانِ )مثن ذهَباِن،یَما شخص جمع مضارع: هُ  سوم

 یمثنّ

 .دیروی(: میشخص جمع مضارع: أن ُتما )شما دو( تَذهَبانِ )مثن دوم

 روندی(: میشخص جمع مضارع: ُهما تَذهَبانِ )مثن سوم
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 ها و زمان ها غهیجدول ص
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 :انهگ 14 مثال برای ضمیر متّصل

 

 کتابُهُم

 کتاب آن چند مرد

 کتابُهُما

 کتاب آن دو مرد

 کتابُه

 کتاب او مرد

 کتابُهُنَّ

 کتاب آن چند زن

 کتابُهُما

 کتاب آن دو زن

 کتابُها

 کتاب او زن

 کتابُکُم

 کتاب شما چند مرد

 کتابُکُما

 کتاب شما دو مرد

 کتابُکَ

 کتاب تو مرد

 کتابُکُنَّ 

 کتاب شما چند زن

کُماکتابُ  

 کتاب شما دو زن

 کتابُکِ

 کتاب تو زن

 کتابُنا

 کتاب ما

 کتايب *

 کتاب من

 

 ر بودن ومذکّ  و ثمونّ  لاوّ لیدل وچود دارد. ریضم 14 ضمیر، 6 یبه جا ، به دو دلیلیعربزبان  در

 وجود دارد. ریم ضمه دونفر یبرا بر خالف زبان فارسی، یعرب زبان در نکهیا مدوّدلیل 
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 هم وجود دارد:متصل  ریاز ضما ریگیدنوع در زبان عربی، 

 ن تَ تُما تُم تِ تُما تُ ن تُ نا یو  ا

 ؟چیستمضارع  از یفعل ماض روش تشخیص :سوال

این ا ،امّددار «نایت» ، حروففعل مضارع احتماال در پاسخ به این سوال، اینگونه جواب دهید که:

و  « دانش آموخته شد»به معنای  «جَرَّ تَخَ»مانند  یکه افعالجواب چندان دقیق و درست نیست؛ چرا که  

با توجّه به  .هستند یا ماضامّ اند،شروع شده «نایت» با حروف نکهیبا ا ،«خارج کرد»به معنای  «جَأخرَ»

 ؟ستیمضارع چفعل پس عالمت  توضیحات داده شده،

  آن است. مرفوع بودنمضارع  عالمت*

 

 ، اذهبُ ، نذهبُ  ،تذهبُذهبُ ی: -ُ یا  همرفوع با ضمّ                                                          

 ،تذهبونَ تذهبانِ ،نَ یذهبتَ  ،ذهبونَی ،ذهبانِیمرفوع با نون اعراب:            مرفوع بودن فعل مضارع:

 بنَ ذهَ، تَ  ذهبنَیَ بدون نشانه:                                                            

 اضافه «ما»حرف  یفعل ماض قبل از است  یکاف یکردن فعل ماض یمنف ی:برایمنف یماض

 .شود

 نرفت :ذَهَبَ ما                               رفت :ذَهَبَ 

 «ال»حرف  ،فعل مضارع قبل از است  یکاف ،کردن فعل مضارع یمنف ی:برایمنف مضارع
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 .شود اضافه

 رود ینم :ذهبُیال                         رود یم :ذهبُ ی

 افزوده «سوف« ای «س»ل فعل مضارع حرف به اوّ ستیکاف ندهیساختن زمان آ ی: براندهیآ

 :شود

 .: خواهد رفت (ذهبیسَوف ) ذهبیَسَ                            رود ی: م ذهبی

 :یاستمرار یماض

 ات کان + فعل مضارعمشتقّ فرمول ساخت ماضی استمراری در زبان عربی به این شکل است: 

استفاده می « می»و در ترجمة آن از حرف  باشد یم غهیص 14 یدارا ،یاستمرار یفعل ماض: نکته

  شود.

 صرف شده است: در جدول زیر  صیغة ماضی استمراری 14جهت تمرین و تکرار بیشتر، 

 ترجمه    یاستمرار یماض  مضارع     یماض   ریضم

 رفت یم            ذهبُیکانَ        ذهبُی     کانَ      هُوَ

 رفت یم       کانت تذهبُ       تذهبُ     کانت   یَهِ

 رفتند یم          ذهبانِیکانا        ذهبانِی      کانا    هُما

 رفتند یم           کانَتا تذهبانِ   تذهبانِ       کانَتا    هُما
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 رفتند یم        ذهبونیکانوا    ذهبونَی      کانوا   هُم

 رفتند یم           ذهبنَی نّکُ        ذهبنَی      نّکُ   نّهُ

 یرفت یم            کُنتَ تذهبُ   تذهب  کُنتَ   أنتَ

 دیرفت یم         کُنتما تذهبان    تذهبان  ُکنتما  أنتما

 دیرفت یم    کُنتم تذهبون     تذهبون    کُنتُم  أنتم

 یرفت یم       نیکُنتِ تدهب    نیتدهب  کُنتِ  أنتِ

 دیرفت یم    کُنتما تذهبان   تذهبان   ُکنتما  أنتما

 دیرفت یم    تذهبن  نّکُنت   تذهبن    نّکُنت أنتنِّ

 رفتم یم     کُنتُ أذهبُ     أذهبُ   کُنتُ    أنا

 میرفت یم      کُنّا نذهبُ     نذهبُ    کُنّا   نحنُ

 : یاستمرار یماض یفعل منف

 . رفت ی: نم ذهبُیما کانَ               ما +کانَ + فعل مضارع

 رفت . ی: نم ذهبُیکانَ ال            + ال + فعل مضارع   کانَ
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 :فعل امر

دهد. از آنجا که فعل ماضی، در گذشته انجام شده است، دستور به انجام کاری میاست که  یفعل

 وجود دارد: دو نوع فعل امرت. در فعل مضارع، توان از افعال ماضی فعل امر ساخنمی

  و روش ساخت آن چنین است: رود یبه کار م مخاطب یها غهیص یبرا: امر حاضر .1

 (سدینوی م): تکتُبُمیسینو یمضارع آن را م .1

 :ک ُتبُ می. حرف مضارعه را حذف می کن2  

ی همزه اضافه م کیفعل  یبه ابتدا ،بود  حرف بعد از حرف مضارعه ساکن. اگر 3     

 ، بهبود -َ فتحه ای -ِ الفعل کسره نیحرکت ع اگر. ندک یم نییتع الفعل نیعهمزه را  حرکت ،میکن

 الفعل نیو اگر ع  «ب ذهَ اِ» ،شودن میآکه فعل امر  «بُهَ ذ تَ»فعل انند م .میدهیکسره م ، حرکتهمزه

. «اُک تُب  » شودن میآکه فعل امر  «بُتُ ک تَ »فعل انند م .میدهیم  هضمّ عالمت ،همزه بهداشت  -ُ هضمّ

 ) مُعَلِّتُمانند: زم به اضافه کردن همزه نیست.ال ،داشت اگرحرف بعد از حرف مضارعه حرکت

 .)یاد بده( م = عَلِّدهی( یاد می

 : .ُاک ُتب  میکن یفعل مضارع را مجزوم م ،در نهایت. 4

 و روش ساخت آن چنین است: رود یم به کار مو متکلّ بیغا یها غهیص یبرا امر غائب: .2 

 (سدینو یم)کتبُیَ: میسینو یمضارع آن را م .1

 کتبیلِ :میکن یاضافه م (لِ)فعل مضارع  یبه ابتدا .2
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 کتب  یلِ :میکن ی. فعل را مجزوم م3

 :می شود (حذف اعراب )مجزوم  وهیفعل مضارع به سه ش

 د.شو مي  –  تبدیل به  -ُ  وجود دارد، این -ُهایی که . در صیغه1

  .دهد یرخ نم یرییتغ(بنَذهَو تَ بنَذهَیَ )ثجمع مونّ  . در2

 شود.  ینون از آخر فعل حذف م ،ها غهیص ریسا در. 3

 :«یَنصُرُ -نَصَرَ»امر از فعل  ةغیه صدنمونه صرف چهار

 .دکن ارىیدیبا(مرد  کیآن ) :  ن صُر یَل                مفرد:.1                         

 .کنند ارىیدیبا(آن دومرد ) : ن صُرایَل                   مثنی:. 2             رمذکّ

 . کنند ارىیدیبا(آن مردان ) : ن صُرُوایَلِ                   جمع:. 3                       

 بیغا

 . کند ارىی دیبا(زن  کیآن ) لتَن صُر  :                  مفرد: . 4                        

 .کنند ارىیدیبا(آن دوزن )لتَن صُرا:                     ی: ثنّم. 5           ثمونّ

 . کنند ارىیدیبا(آن زنان ):  ن صُر نَیَل                     جمع: . 6                   

 . کن ارىی(مرد  کیتو)اُن صُر  :                       مفرد: .7                   

 .دیکن ارىی(شمادومرد )اُن صُرَا:                    مثنی: . 8          رمذکّ
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 . دیکن ارىی(شما مردان )اُن صُرُوا:                        جمع:. 9               

 مخاطب

 . کن ارىی(زن  کیتو )اُن صُرِی:                       مفرد: .10            

 .دیکن ارىی(شمادوزن )را: ا نصُ                   مثنی:. 11      ثمونّ 

 .دیکن ارىی(شما زنان )اُن صُر نَ :                      جمع:  . 12           

 .کنم ارىی دیبا(من )لِا ن صُر  :                      وحده:  .13           

 ممتکلّ

 .یمکن ارىیدیبا(ما )لنَن صُر  :                    :ریمع الغ . 14          

 :یفعل نه

ی باز م ندهیآ ایدر زمان حال  یدادن حالت یرو ای یاست که از انجام دادن کار یفعل یفعل نه

 شود. یاز فعل مضارع ساخته مفعل نهی نیز مانند فعل امر،  .(کند یم ینه)دارد

 ی:ساختن فعل نهْ روش

 .میآور یم «ال »ابتدا بر سر فعل مضارع حرف  .1

 . میکن یم(حذف اعراب)مسپس آخر آن را مجزو .2

 :مجزوم کردن

 . میکن یحرکت داشت آن را ساکن م کلمه آخر آن حرف اگر
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 . میکن یرا حذف م «ن» آن ،اعراب داشت «ن» اگر

 ینون آن نون فاعل رایز)کند ینم رییتغ هاآخر آن که جمع زنان )یَذَهبنَ و َتذهَبنَ(  ةغیص دو جز به

 .(است نه اعراب

 :«نصُرُ یَ»ل فع ینه غهیص 14صرف 

 . کند ارىی دینبا(مرد  کیآن )      :  ن صُر یَال                  فرد:م.1               

 .کنند ارىیدینبا(آن دومرد )    : ن صُرایَال                  مثنی: . 2       رمذکّ

 . دکن ارىیدینبا(آن مردان )    : ن صُرُوایَال                 جمع:. 3                

 بئغا

 . دکن ارىی دینبا(زن  کیآن )    التَن صُر  :                    مفرد: .4              

 .کنند ارىیدینبا(آن دوزن )   التَن صُرا:                     ی: مثنّ.5     ثمونّ 

 . کنند ارىیدینبا(آن زنان )نَ :  ن صُر یَال                      جمع: .6            

 . نکن ارىی(مرد  کیتو)  ال تن صُر  :                      مفرد: .7             

 .دینکن ارىی(شمادومرد )    ال تنصُرَا:                 مثنی: .8       مذکر

 .دینکن ارىی(شما مردان )  ال تن صُرُوا:                 جمع: . 9             

 مخاطب

 . نکن ارىی(زن  کیتو )   ال تنصُرِی:            مفرد:  .10           10
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 دینکن ارىی(شمادوزن )   ال تنصُرا:              مثنی: .11        ثمونّ 

 .دینکن ارىی(شما زنان )  التنصُر  نَ :                جمع:  .12              

 .کنم ارىی دینبا(من )     ال انصُر  :             وحده:  .13          13

 ممتکلّ 

 .میکن ارىیدینبا(ما )النَن صُر  :               :ریمع الغ. 14              

 :(عندَ+اسم ،لِ )یدر زبان عرب تیّمالک

 کیتو ) مٌ/ عندکَ قل (دارد یمادرش کودک) لٌه طفمِأُ لِ دهد: یم «دارد» یمعن  «د+اسمل /عن»فرمول 

  (.یدارقلم 

 :«+اسمل»رمول مثال برای ف

 لَهُم کتابٌ

 آن چند مرد کتابی دارند

 لَهُما کتابٌ 

 آن دو مرد کتابی دارند

 لَه کتابٌ

 آن مرد کتابی دارد

 لَهُنَّ کتابٌ

 آن چند زن کتابی دارند

 لَهُما کتابٌ 

 آن دو زن کتابی دارند

 لَها کتابٌ 

 آن زن کتابی دارد

 لَکُم کتابٌ 

 شما چند مرد کتابی دارید

تابٌلَکُما ک  

 شما دو مرد کتابی دارید

 لَکَ کتابٌ

 تو مرد کتابی داری

 لَکُنَّ کتابٌ 

 شما چند زن کتابی دارید

 لَکُما کتابٌ

 شما دو زن کتابی دارید

 لَکِ کتابٌ

 تو زن کتابی داری
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 لنا کتابٌ 

 ما کتابی داریم

کتابٌ يل *  

 من کتابی دارم

 لَهُ/لَها....:  «لَ» به شودیمتبدیل  ،متصل بچسپد ریهر گاه به ضما «لِ »: نکته 

 «:+اسمعند»مثال برای فرمول  

 عندهُم کتابٌ

 آن چند مرد کتابی دارند

 عندهُما کتابٌ

 آن دو مرد کتابی دارند

 عنده کتابٌ 

 آن مرد کتابی دارد

 عندهُنَّ کتابٌ

 آن چند زن کتابی دارند

 عندهُما کتابٌ

 آن دو زن کتابی دارند

 عندها کتابٌ

دارد او زن کتابی  

 عندکُم کتابٌ 

 شما چند مرد کتابی دارید

 عندکُما کتابٌ

 شما دو مرد کتابی دارید

 عندکَ کتابٌ

 تو مرد کتابی داری

 عندکُنَّ کتابٌ 

 شما چند زن کتابی دارید

 عندکُما کتابٌ

 شما دو زن کتابی دارید

 عندکِ کتابٌ

 تو زن کتابی داری

 عندنا کتابٌ

 ما کتابی داریم

تابٌک يعند *  

 من کتابی دارم

 

قلم  کیتو ) مٌکان عندکَ قل: («دارد» یماض)دهد یم «داشتن» یمعن «د+اسم+ ل /عن کان»فرمول 

 ).یداشت

 کیتو ) مٌ: ما کان عندکَ قل(یمنف یماض)دهد یم «نداشتن»معنی  «د+اسم+ کان+ ل /عن ما»فرمول 

 .)ینداشتقلم 
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 .)یندارمداد  کیتو ) مٌلَکَ قل سی: ل(یل منفحا)دهد یم «ندارد» یمعن «د+اسمس + ل /عنیل»فرمول 

 :وّاضافّ ّوصفيّ  بیترک

 کیاسم و  کیکه از  شودیگفته م یبیبه ترک ،یوصف بیترک د،یاخوانده یکه در فارس همانطور

را به آن  یو صفت میکن فیرا توص یگریجسم د ایشخص  ایصفت، اسم  لهیشده به وس لیصفت تشک

 .میکنیجلب م فارسیدر زبان  یوصف بیشما را به چند مثال ترک . در ادامه توجهمینسبت ده

به گل نسبت  ییبایشده است و صفت ز فیتوص بایصفت ز ایکلمه  لهیمثال گل به وس نی: در ابایز گلِ

 .داده شده است

پهناور  یژگیشده و و فیصفت پهنار توص ایکلمه  لهیبه وس نیسرزم زیمثال ن نیپهناور: در ا نِیسرزم

 .موصوف است نینسبت داده شده است و سرزم نیبه سرزم بودن

 .شودیم دهیکه صفت نام میآوریم یژگیچند و ای کی شیاست که برا یموصوف، اسم :موصوف

 :وجود دارددو راه  ،یدر زبان عرب یوصف بیترک کی ییو شناسا صیتشخ یبرا

 جمله یمعنا قیازطر   .1 

 صفت موصوف و یظاهر یهایژگیو قیاز طر   .2 

 یعربزبان در  یوصف بیترک یظاهر یژگیو

 کلمهل در اوّ «ال» نداشتن ایداشتن  بودن موصوف و صفت در  کسانی    .1

ـٍـ  ای یعنیآخر موصوف و صفت  تبودن حرک کسانی .2     هردو ــَــًـ ایهردو ــُــٌـ  ایهر دو ــِـ
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 :مثال

 فت()موصوف( کوچک )ص یشگاهی: آزمارٌیمُخ تََبرٌ صَغ    

َد     ناَعُةّاْلج  )صفت( دی: صنعتِ )موصوف( جدَدةُّیاَلص  

 یعرب زبان در یاضاف بیترک

ها آن گریاسم د ای. کندیرابطه برقرار م زیدو چ نیاز دو اسم است که ب یبیترک ،یاضاف باتیترک

 :میاآورده یدر زبان فارس یاضاف بیترک ی. در ادامه چند مثال براباشدیم هیالمضاف و مضاف

به من، اضافه شده  ب،یس تیمالک یعنی( است. هیال)مضاف( و من )مضاف بیس نجایمن: در ا بِیس    

 .نسبت داده شده است ای

مضاف  رانیبه ا تختی( است و پاهیال)مضاف رانی)مضاف( و ا تختیمثال پا نی:  در ارانیا تختِیپا    

  .اضافه شده است ایشده 

 ی:اضاف بیچند مثال از ترک

    : ناَعُةّالجَوَرق   (هیالصنعت )مضاف( کاغذ )مضاف ص 

َعةّ      ام  ُبّاْلج  (هیال)مضاف( دانشگاه )مضاف انِی: دانشجوُطّل 

 (هیال)مضاف( ـش )مضاف فـی: کبَتُهُیحَق    

 نکات:

.املدرسةّ ّمدیرُّ  است. مثال: -ٍ یا -ِیعنی حرکت حرف آخر آن،  .همواره مجرور است هیال مضافٌ  1.  
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غلط است چون که کلمة  «املدیر املدرسة»بنابراین ترکیب  .ردیگ ینم نیهرگز ال و تنو مضاف. 2

غلط است چون که کلمة  «مدیٌر املدرسة»گرفته است. همچنین ترکیب « ال»که مضاف است، » مدیر»

.گرفته است« تنوین»که مضاف است، » مدیر»  

 . ندیآیم گریبه دنبال همد شهیهم هیالمضاف و مضاف     .3

مفرد )تعداد.2(ث بودنر و مونّمذکّ جنس ) .1. کند یم تیموصوف تبع ازچهار چیز،  در صفت .4

.حرکت حرف آخر .4داشتن ال . 3(بودن ،جمعی،مثنّ  

 .دارند -ٌرفع نیتنو هر دو و« ال» ر/بدونمفرد/مذکّ دوهر                    معّلمٌ جمیلٌ        مثال: 

 م؟یداد یم صیرا از هم تشخ بیدو ترک نیه اچگون یدر زبان فارس

 در و یوصف بیترک مورد نظر، بیاگر معنا داشت ترک میکرد یاضافه م« تر»حرف  بیآخر ترک به

به شرطی )کار برد ه هم ب یدر زبان عرب توانیرا م وهیش نیا .دشی محسوب میصورت اضاف نیا ریغ

 بیپس ترک دهد؛معنا می« ترمعلم زیبا»،  «معلّمٌ جمیلٌ » باشیم(. به عنوان مثال در ترکیبمعنا را بلد  که

مورد  بیپس ترک است، یمعن یب «ترمدیر مدرسه »، «مدیُر املدرسةِ »است. اما در مثال ی وصف مورد نظر،

 است.  یاضاف اشاره، 

 یم(باال 3 ةموارد گفته شده در نکت)یبا استفاده از شکل ظاهر ،میدانست ینم ترجمة عبارت را اگر 

چون دو اسم از  ) «معلّمٌ جمیلٌ» در مثال .یوصف ای است یاضاف بیترک که داد صیتشخ یبه راحت شود

مدیُر » است. امّا در مثال  یوصف بیمطابق هم هستند پس ترک ،شدهتوضیح داده  چهار ویژگی نظر
  است(. یاضاف بیترک پس د،م ال داراسم دوّ یول دندار نیال و تنو یلاوّ اسم چون) «املدرسةِ 
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  ؟دیآ یچگونه م هیهم صفت داشته باشد هم مضاف ال یبیاگر ترک

می  بعد صفت و هیال ل مضافٌاوّ  ،یعربزبان در  اامّ ؛هیبعد مضاف ال دیآ یل صفت ماوّ  یفارس زباندر

 : آید

 (هی)صفت( ما)مضاف الترجمه: تیمِ پیروزِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّناّالفائزُّفریقُّ

 «ال»گانه+ یک اسم دارای اسم+ یکی از ضمایر چهارده»ه  فرمول توان گفت هرگامی نکته:

وجود دارد و هم « مضاف و مضافٌ إلیه»دیدید، بدین معناست که در این ترکیب، همزمان هم  را

 مثال توجّه کنید:دوبه این «. موصوف و صفت»

  : کتابِ زیبایِ او          کتاب+ ضمیر+ ال+جمیله الجمیلُکتابُ: 1مثال  

موصوف و کلمة « کتاب»مضافٌ إلیه و از طرفی کلمة « ه»مضاف و ضمیر « کتاب»ر مثال باال، کلمة د

 همزمان هم مضاف است و هم موصوف.« کتاب»صفت آن است؛ به عبارت دیگر، کلمة « الجمیل»

 : کودکِ کوچکِ او     طفل+ ضمیر+ ال+ صغیرغیرُ ها الصّصفلُ :2مثال 
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 گانه آورده شده است: 14شتر، این نوع ترکیب با ضمایر در جدول زیر، برای تمرین بی

 فَریقُُهم الفائِز

 تیم پیروز آن چند مرد 

 فَریقُهما الفائِز

 تیم پیروز آن دو مرد 

 فَریقُه الفائِز

 تیم پیروز او مرد 

 فَریقُُهنَّ الفائِز

 تیم پیروز آن چند زن 

 فَریقُهما الفائِز

 تیم پیروز آن دو مرد 

الفائِز فَریقُها  

 تیم پیروز او زن

 فَریُقکُم الفائِز

 تیم پیروز شما چند مرد 

 فَریُقکُما الفائِز

 تیم پیروز شما دو مرد

 فَریُقکَ الفائِز

 تیم پیروزتو مرد 

 فَریُقکُنَّ الفائِز

 تیم پیروز شما چند زن 

 فَریُقکُما الفائِز

 تیم پیروز شما دو زن 

 فَریُقکِ الفائِز

 تیم پیروزتو زن 

 فَریقُنا الفائِز

 تیم پیروز ما

الفائِز َفریقي *  

 تیم پیروز من 

 

 :اعداد

 وجود دارد:دو دسته اعداد  ،یدر زبان فارس

 .تعداد هستند انگریب( دو، سه ک،ی:ودشیاستفاده م آنهاشمارش از  یکه برا) یاعداد اصل •

ّ،َّعَشَرة9،ّتسعة8ّانیةّ،ّمث7،ّسبعة6ّ،ّست ة5ّ،ّمخسة4ّ،ّأربعة3ّ،ّثّلثة2ّ،ّإثنان1ّواحدّ

15ّ،ّمخسَةَّعَشَر14ّّ،ّأربعةَّعَشَر13ّّ،ّثّلثةَّعَشَر12ّّ،ّإثناَّعَشَر11ّّ،ّأَحَدَّعَشَر10ّّ،ّ
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20ّ،ّعشرون19ّّ،ّتسعةَّعَشَر18ّّ،ّمثانیةَّعَشَر17ّّ،ّسبعَةَّعَشَر16َّّةَّعَشَرّست

 یخاصّ بیترت بیانگرکه  ودشیم کار بردهه ب هاییزیچشمارش  یکه معموالً برا ) یبیاعداد ترت •

 ....( و نیم،دوّ  نیلاوّ ایم ل ، دوّ: اوّهستند

 .شود یآن انجام م یاست که عمل شمارش رو یمعدود اسم ست؟یچ معدود

 دو عدد و کتاب، معدود است.                               کتاب دو

 :یبیکات اعداد ترتن

  . است «أولى»وزن  ومونث آن بر «أفعَل»بر وزن  «لوّ أ». 1

عَشَرَ، الثانِی و  ادِسَ، السّ  الِثُل هستند: الثّوزن فاعِ بر یبیو جزء اول اعداد ترت 10تا  2 یباعدادترتی. 2

 نَ.شروعِ

  :شوند یاسم قبل ازخود صفت محسوب م یمعموال برا یبیترت اعداد. 3

 (کالس دهم)فُّ العاشرُصّال (مسوّ درس) الثالثُ درسُال
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و از نظر جنس) مذکّر و مونث  ندیآ ینقش صفت را دارند بعد از موصوف م که این اعداد،از آنجا 

اعداد  ، ادامه، در  بودن( و حرکت حرف آخر، با موصوف مطابقت دارند. جهت تمرین و تکرار بیشتر،

 اند:شمرده شدهمعدود موّنث  بامعدود مذّکر و یک بار  بایک بار ، یک تا دوازده

 

 ث است(، مونّ الص فحةمعدود موّنث )کلمة  ود مذکّر )کلمة الدرس، مذکّر است(معد

ّاألولیّفحةُّالصّ  األّولُ  الّدرسُ
 الث انیةُّّفحةُّالصّ  الثّانی الّدرسُ

 الث الثةُّّفحةُّالصّ  الثّالثُ  الّدرسُ

 الر ابعةُّّفحةُّالصّ  الّرابعُ  الّدرسُ

 اخلامسةُّّفحةُّالصّ  الخامسُ  الّدرسُ

 الس ادسةُّّفحةُّالصّ  السّادسُ  الّدرسُ

ابعةُّّفحةُّالصّ  السّابعُ  الّدرسُ  الس 

 الث امنةُّّفحةُّالصّ  الثّامنُ  الّدرسُ

 الت اسعةُّّفحةُّالصّ  التّاسعُ  الّدرسُ

 العاشرةُّّفحةُّالصّ  العاشرُ  الّدرسُ

 َرةََّعشّجّاحلادیةَّّفحةالصّ  ر  ش  ع   ي  احلاد الد رسُ 
 َرةَّالثَانیَةَّعشّجّحةفالصّ  ر  ش  ع   ان  الث   الد رسُ 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

mailto:abbasnajafi3900@gmail.com


39 
 

 
 

 
 

 gmail.com3900abbasnajafi@ایمیل:  -دکتر عباس نجفی  -جزوة قواعد عربی متوسطة اوّل

 

 ی:ابیوزن 

اصول آن را  دیبا زی. اما قبل از هر چدیاواژه بوده کی یخانواده براهم افتنیهمه شما تا کنون به دنبال 

چند و  یچند حروف اصلاز  یا. هر واژهدیوزن کلمات را بشناس دیبا زی. ابتدا هر چدیریبگ ادی

خانواده هم لمهچند ک نیکه در ب شودیگفته م یه حروفب یشده است. حروف اصل لیتشک حروف زائد

 یرا، حروف اصل خانوادهحروف مشترک چند کلمه هماند. پس تکرار شده رییو بدون تغ نأیع

در سه حرف )ع، ل، م(  یتعلّم، علوم و معلوم همگ م،یطور مثال کلمات: عالم، تعل به .مینامیها مآن

 .شوندیکلمات محسوب م نیا یاصل سه حرف، حروف نیمشترک هستند. پس ا

 وزن کلمات: افتنی روش

وزن کلمات مبنا را سه حرف )ف، ع، ل( کلمه فعل که به اختصار )ف: فاء الفعل(، )ع:  افتنی یبرا 

 .شودیگرفته م شوند،یم دهیالفعل( و )ل: الم الفعل( نام نیع

 .میابییکلمات را م یدر گام اول حروف اصل .1

 .میکنیم یگذاریجا بیبه ترت یحروف اصل ریسه حرف )ف، ع، ل( را زدر گام دوم  .2

 .میکنیحروف زائد را به فعل اضافه م ناًیدر گام سوم ع .3

سه  بیآنها به ترت یحروف اصل یاست به جا یکردن وزن کلمات کاف دایپ یبراتر، به عبارت ساده

های به مثال .میبه حال خود رها کن حروف و حرکات را ریو سا میرا بگذار (ل)،  (ع)،  (ف) حرف

 زیر توجّه کنید:

 حروف و حرکات را تکرار یو مابق میگذار یرا م «ف ع ل»، «لت  ق» یبه جا) قتولمَ. 1
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 .: مفعول (میکن یم

 حروف و حرکات را تکرار یو مابق میگذار یرا م «ف ع ل»،  «ب ت ک» یبه جا) کاتِب. 2

 .ل : فاعِ (میکن یم

 حروف و حرکات را تکرار یو مابق میگذار یرا م «ف ع ل»،  «ر ف غ» یبه جا) غفاراِستِ. 3

 .: اِسِتفعال (میکن یم

 حروف و حرکات را تکرار یو مابق میگذار یرا م «ف ع ل»،  «ر ج ع» یبه جا) راجَعَ. 4

 .: فاعَلَ (میکن یم

 «:لمفعو»و  «فاعل»با دو وزن  ییآشنا

استفاده  «نده»و معموال در ترجمة آن از  دارنده حالت است ای انجام دهنده یبه معنا «لفاعِ» وزن

 شود:می

 (یندهاتس)حامِد/(ندهساز) صانِع

 شود:استفاده می «شده»و معموال در ترجمة آن از  انجام شده است یبه معنا «مفعول» وزن

 (شده شیستا)محمود/(شدهساخته )مصنوع
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 ی:ساعت خوان

 
 :ساعت مربوط به  کاتنِ

  :مثال .شود یاستفاده م یبیساعت معموال از اعداد ترت انیدر ب. 1

 .(شش تمام است ای)شش است قایاالن ساعت دق                   ادسُةّمتاماّ اعُةّاآلنّالسّ السّ 

  :شود مثال یم انیب یبا عدد اصل شمار قهیدقو  یبیمعموال با اعداد ترت شمار ساعت. 2

 و خمس یبیترت ادسةلسّ ا)است. قهیساعت شش و پنج دق              ادسةّوّمخُسّدقائقَّاعُةّالسّ السّ 

 ی(اصل

 شرونَ و عِ یبیترت انیةلثّ ا)است  قهیدق ستیساعت دو و ب                دقیقةّ ّشرونَّانیةّوّعّ اعُةّالثّ السّ 

 (است یاصل

 ء:استثنا

َدة) یاز عدد اصل کی ساعتِ انیب در  .شود یاستفاده م (واحد،واح 

َدةّوّالرُّبعالس اعةّا  .و ربع است کی االنساعت :  آلنّالواح 
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نةّوّالن  صفُّ ّاخلامسُةّمتاماّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالواحدُةّوّالرُّبعُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالث ام 
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یجدول روز ها، فصل ها، رنگ ها در زبان عرب  

 

امیّاأل الفصول األلوان )مذکر( األلوان )مؤنث(  

اهیسوداء: س اهیأسود: س  ر: بهاعیبالرّ  : شنبهالسّبت   

دی: سفضاءیب دی: سفضیأب  : تابستانفیالصّ  کشنبهی: األحَد   

زیی: پافیالخر أخضر: سبز خضراء: سبز : دوشنبهنِ یاإلث نَ   

تاء: زمستانالشّ أحمر: سرخ حمراء: سرخ : سه شنبهالثاءالثُّ   

یزرقاء: آب یأزرق: آب  : چهارشنبهاألربعاء    

پنجشنبه: سیالخم  أصفر: زرد صفراء: زرد  
: جمعهالجُمُعة     
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