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درس اول -

تهیه و تنظیم  :اردشیر کبودوند

مروری بر نکات وقواعد متوسطه ی اول

اسم از نظر جنس:
* درعربی اسم ها یا مؤنث (زن یا جنس ماده) هستند یا مذکّر(مرد یا جنس نر).
* معموالً آخر اسم های مؤنث « ۀ» وجود دارد.
تلمیذۀ  :دانش آموز دختر

تلمیذ  :دانش آموز پسر

نکته  :بعضی از اسم ها مؤنث هستند ولی عالمتی مانند «ۀ» ندارند.کلماتی مانند  :اُمّ  ،مریم  ،شمس ،ارض و.......
از این نوع اند.
* اگر اسمی جمع باشد برای اینکه مذکر یا مؤنث بودن آن را تشخیص دهید الزم است به مفرد آن توجّه
مثال :الحِکَم

جمعِ الحکمۀ  :مؤنث.

نکته :سه دسته ازکلمات وجود دارند که در عربی مؤنث گرفته می شوند ،ان ها را مؤنث معنوی می گویند:
 -1برخی اعضای زوج بدن انسان :ید :دست ،رِجل  :پا  ،عین  :چشم ،اُذُن :گوش  ،سنب  :دندان
 -2اسامی شهرها وکشورها  :ایران ،اصفهان ،لبنان ،عراق ،مصر ،بغداد
 -3بعضی کلمات قراردادی که باید حفظ شوند :شمس ،ارض ،نار ،دار ،روح ،حرب ،ریح(باد)،بئر(چاه)
عین،سماء  ،جهنّم.
تست :1عیّن ما لیسَ فیهِ اسمٌ مؤنثٌ:
 )1العالِمُ المؤمنُ کجبلِ الرحمۀِ و النورِ!

 )2طلبُ العلمِ فریضۀٌ!

 )3مَن حفرَ بئراً لِاخیهِ وقعَ فیها!

 )4اُنظُر الی اللیلِ فمن اوجدَ فیهِ قمرَه!

تست  :2عیّن ما فیه اسمُ المؤنثِ اکثرُ:
 )1وانظُر الی الشمسِ الّتی جذوتُها مستعرۀ!

 )2فیها ضیاءٌ وَ بها حرارۀٌ منتشرۀ!

 )3مَن ذا الّذی أوجدَها فی الجوِّ مثل الشّررۀ!

 )4ذاکَ هو اهلل الّذی أنعمُهُ مُنهمِرۀ!

اسم از نظر تعداد:
درعربی اسم یا مفرد(یک چیز) است  ،یا مثنّی(دوچیز) ،ویا جمع(بیش تراز دوچیز).
*اسم مفرد به یک چیز داللت دارد .مثال :تلمیذ  ،شجرۀ،طالب ،قمر.....
*اسم مثنّی به دو چیز داللت دارد.
اسم مثنّی از افزودن « انِ » یا « ینِ » به آخر اسم مفرد ساخته می شود.
تلمیذانِ  ،تلمیذینِ  :دو دانش آموز پسر

تلمیذتانِ  ،تلمیذتینِ  :دو دانش آموز دختر

*جمع به بیش از دوچیز داللت دارد .تالمیذ  ،تلمیذات ،معلّمونَ
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انواع جمع:
 -1جمع مذکر سالم( :مفرد کلمه  +ونَ یا ینَ ) .مثل :کاتب  :کاتبونَ – کاتبینَ (مردان نویسنده)
 -2جمع مؤنث سالم  ( :مفرد کلمه  +ات ) .مثل :کاتبۀ  :کاتبات (زنان نویسنده)
 -3جمع مکسّر  :شکل مفرد کلمه تغییر می کند.جمع های مکسّر قانون یکسانی ندارند وباید آن ها را حفظ کرد .مثل  :طلّاب،
تالمیذ،کُتُب،منازل.
نکته:کلمات عَطشان ،جَوعان  ،غَضبان ،طَیَران ،غُفران ،جَرَیان و..........اسم مثنّی نیستند.
نکته  :کلمات اوقات ،ابیات ،اموات ،اصوات ،اقوات جمع سالم نیستند ،جمع مکسّرند.
نکته  :کلمات شیاطین  ،مساکین ،سالطین ،قوانین ،مجانین،میادین  ،بساتین جمع سالم نیستند  ،جمع مکسّرند.
تست  : 3عیِّن ما فیهِ جمعٌ سالمٌ :
 )1إذا مَلَکَ األراذلُ هَلَکَ األفاضلُ !

 )2ولکن کانوا أنفسَهم یظلمونَ !

 )3و اُدخُلوا مِن ابوابٍ متفرقۀٍ !

 )4واجعَل لی لسانَ صدقٍ فب اآلخَرینَ!

تست  : 4عیّن الجمعَ لیسَ سالماً:
 )1ساعِدوا المساکینَ فی العالمِ !

 )2أنَّ السماواتِ واالرضَ کانتا مُلتصقتینِ!

 )3یَجزی اهللُ المحسنینَ یومَ القیامۀِ!

 )4تذهبُ المدیرۀُ لتکریمِ الطالباتِ الناجحاتِ!

اسم اشاره :
اسم اشاره برای اشاره به دور ،نزدیک ویا مکان به کار می رود.
اسم اشاره

اشاره به نزدیک

اسم اشاره

اشاره به دور

هذا  -ذا

تاین(مفرد مذکر)

ذلکَ ،ذاکَ

آن (مفرد مذکر)

هذه

این (مفرد مؤنث)

تلکَ

آن (مفرد مؤنث)

هذانِ  -هذینِ

این ها ،این دو (مذکر)

--------------

--------------

هاتانِ  -هاتینِ

این ها ،این دو(مؤنث)

--------------

--------------

هؤالء

اُولئکَ

این ها(جمع مذکر،مؤنث)

آن ها (جمع مذکر،مؤنث)

نکته :هُنا برای اشاره به مکان نزدیک (اینجا) -هُناکَ وهُنالکَ برای اشاره به مکان دور(آنجا) استفاده می شود.
نکته :اگر اسمی جمع غیرانسان باشد ،برای اشاره به آن از اسم های اشاره مفرد مؤنث ( هذه و تلکَ )استفاده می کنیم .مثال :اُ
حبُّ هذه الدروسَ.
نکته  :اگر اسم بعد از اسم اشاره « ال » داشته باشد ،اسم اشاره هر چه باشد ،مفرد ( این  ،آن ) ترجمه می شود.
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مثال :هؤالء المشرکونَ  :این مشرکان.
نکته :اگر اسم بعداز اسم اشاره « ال» نداشته باشد ،اسم اشاره معادل صیغه ی خودش ترجمه می شود واسم بعد از آن بهتر
است مفرد ترجمه شود .مثال  :هؤالء فائزاتٌ  :این ها برنده هستند.
نکته  :اگر «هُناک» اول جمله بیاید وبعدش یک اسم بیاید آورده شود « ،هناکَ» معنای (وجود دارد وهست) می دهد.مثال :
هُناکَ مدرسۀٌ فی زقاقنا  :مدرسه ای در کوچه ی ما وجود دارد .
تست  : 5عیِّن الصحیحَ فی الترجمۀِ«:عندما سمعنا أشعارَ هؤالء الشعراءِ حولَ فضیلۀِ االُمِّ شجَّعناهُم علی االِنشادِأکثرَفَأکثر»:
 )1چون شعرهای شاعران را در باره فضیلت مادر شنیدیم ایشان را بر سرودهای بیشتری تحسین کردیم!
 )2وقتی اشعار این شاعران را راجع به فضیلت مادر شنیدیم آن ها را بر سرودن بیشتروبیشتر تشویق کردیم!
 )3هنگامی که سروده شاعران را در مورد برتری مادر گوش کردیم آنان را به خاطر سرودن بیشتر تشویق کردیم!
 )4آن گاه که سروده های این شاعران را پیرامون برتری مادر گوش دادیم آنان را بر سراییدن بیش از پیش تحسین
نمودیم!
تست : 6عیِّن الخطأ عن استعمال اسم اشاره فی الجملۀِ :
 )2اُولئکَ الصَّالحاتُ یُساعدنَ المدارسَ عندَ احتیاجها!
 )1هذه البطّاریّۀ مخزنُ الکهرَباءِ فی السیّارۀِ !
 )4هاتانِ الزُّجاجتانِ وقعتا خلفَ بیتِنا!
 )3کتَبَ الطیبُ للمریضِ هؤالء الحُبوبَ المهدِّئۀَ!
ضمایر:
ضمیرها در زبان عربی دودسته هستند -1 :ضمایر متّصل(پیوسته)  -2ضمایر منفصل (جدا)
*ضمایر مُنفصل ( جدا ) :
شخص

صیغه

ضمیر

ترجمه

مثال

ترجمه

اول شخص مفرد

متکلم وحدة

أنا

من

أنا تلمیذٌ

من دانش آموز هستم

اول شخص جمع

متکلم مع الغیر

نحنُ

ما

نحنُ تالمیذُ

مادانش آموز هستیم

دوم شخص مفرد

للمخاطب

أنتَ

تو

أنتَ تلمیذٌ

تو دانش آموز هستی

للمخاطبة

أنتِ

تو

أنتِ تلمیذةٌ

للمخاطبینَ

أنتُم

شما

أنتُم تالمیذُ

للمخاطبات

أنتُنََّ

أنتنَّ تلمیذاتٌ

للمخاطبینِ

أنتُما

أنتما تلمیذانِ

للمخاطبتینِ

أنتُما

أنتما تلمیذتانِ

للغائب

هوَ

للغائبة

هیَ

للغائبینَ

هُم

للغائبات

هنَّ

هنَّ تلمیذاتٌ

للغائبینِ

هُما

هما تلمیذینِ

للغائبتینِ

هُما

هما تلمیذتینِ

دوم شخص جمع

سوم شخص مفرد
سوم شخص جمع

او

هوَ تلمیذٌ

شما دنش اموز هستید

او دانش آموز است

هیَ تلمیذةٌ
آن ها
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*ضمایرمُتّصل( پیوسته ) :
ضمیر

ترجمه

مثال

ی :اول شخص مفرد

م  /من

کتابی  :کتابم  ،کتابِ من

نا :اول شخص جمع

مان  /ما

کتابُنا  :کتابمان  ،کتابِ ما

کَ :دوم شخص مفرد

ت  /تو

کتابُکَ  :کتابت ،کتابِ تو
کتابُکِ  :کتابت ،کتابِ تو

کِ:دوم شخص مفرد
کُم :دوم شخص جمع

کتابُکم  :کتابتان ،کتاب شما

تان  /شما

کُنَّ  :دوم شخص جمع

کتابُکنَّ  :کتابتان ،کتاب شما

کُما :دوم شخص جمع

کتابُکما :کتابتان ،کتاب شما

کُما :دوم شخص جمع

کتابُکما  :کتابتان ،کتاب شما

هُ  :سوم شخص مفرد

کتابُهُ  :کتابش  ،کتابِ او

ش  /او

کتابُها  :کتابش ،کتابِ او

ها :سوم شخص مفرد
هُم  :سوم شخص جمع

کتابهم :کتابشان  ،کتاب آن ها

شان  /آن ها

هُنَّ :سوم شخص جمع

کتابهنَّ :کتابشان  ،کتاب آن ها

هُما :سوم شخص جمع

کتابهما :کتابشان  ،کتاب آن ها

هُما :سوم شخص جمع

کتابهما :کتابشان  ،کتاب آن ها

تست: 7عیِّن الصحیحَ للفراغینِ........« :نُحِبُّ العسلَ لِأنَّ العسلَ ..........الّذی الیُفسِدُ األسنانَ»
 )1أنا  /أنتَ

 )2نا  /هوَ

 )3نحنُ  /هیَ

 )4نحنُ  /هوَ

تست : 8عیِّن الضمیرَ المناسبَ للفعلِ فی الجمالتِ :
 )1ألّفوا کُتُباً مفیدۀً لنا (.هما )

 ........... )2اُریدُ أن أکتُبَ رسالۀً (.هوَ )

 )3تُشاهدینَ سقوطَ األسماکِ من السّماء(.أنتنّ)

...... )4کانت تنصحُ األطفالَ(.هیَ)

تست : 9عیّن الخطأ للفراغِ...........« :معلِّمونَ مسؤولونَ عن کلِّ التالمیذِ».
 )1نحنُ

 )2کُم

 )3هُم

 )4أنتُم

تست : 11عیِّن الخطأَ فی مطابقۀِ الضمیرِ معَ اسمِ األشارۀِ :
 )1هذه دفاترُنا و نحنُ نکتُبُ فیهِ!

 )2هؤالء إخوانی وأنا اُحِبُّهم !

 )3هذانِ الولدانِ ذَهبا مِن بیتِهما الی مدرسۀِ ولدِهما!

 )4هذا الکرسیُّ جمیلٌ واُریدُ أن أشتریه!
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*فعل:
کلمه ای است که بر انجام کار یا رویداد حالتی داللت می کند.
مثال  :اُنظُر الی اللیلِ فَمن أوجدَ فیهِ قمَره؟
زمان های فعل :ماضی -ماضی منفی – ماضی نقلی -ماضی استمراری – ماضی بعید – مضارع – مضارع منفی
مستقبل – نهی – امر مخاطب.
فعل ماضی  :به انواع فعل ماضی ومعانی آن ها در جدول زیر توجّه کنید:
ماضی ساده :زرعَ :کاشت
ضمیر

ماضی

ماضی منفی  :ما زرعَ  :نکاشت

ترجمه

ماضی منفی

ترجمة

ماضی نقلی :قد زرعَ  :کاشته است

ماضی استمراری

ترجمة

أنا

ذهبتُ

رفتم

ما ذهبتُ

نرفتم

کنتُ أذهَبُ

می رفتم

أنتَ

ذهبتَ

رفتی

ماذهبتَ

نرفتی

کنتَ تذهبُ

می رفتی

أنتِ

ذهبتِ

رفتی

ماذهبتِ

نرفتی

کنتِ تذهبینَ

می رفتی

ماضی بعید
کنتُ قد

ترجمه
رفته بودم

ذهبتُ
کنتَ قد

رفته بودی

ذهبتَ
کنتِ قد

رفته بودی

ذهبتِ
هوَ

ذَهَبَ

رفت

ماذهبَ

نرفت

کانَ یذهبُ

می رفت

کانَ قد ذهبَ

رفته بود

هیَ

ذَهبَت

رفت

ما ذَهبت

نرفت

کانت تذهبُ

می رفت

کانت

رفته بود

قدذهبت
نحنُ

ذَهبنا

رفتیم

ماذهبنا

نرفتیم

کنَّا نذهبُ

می رفتیم

کنَّا قد ذهبنا

رفته بودیم

أنتما

ذَهبتما

رفتید

ماذهبتما

نرفتید

کنتُما تذهبانِ

می رفتید

کنتُماقد

رفته بودید

أنتُما

ذهبتم

رفتید

ماذهبتما

نرفتید

کنتما تذهبانِ

می رفتید

أنتم

ذهبتم

رفتید

ماذهبتم

نرفتید

کنتم تذهبونَ

می رفتید

أنتنَّ

ذهبتنَّ

رفتید

ماذهبتنَّ

نرفتید

کنتنَّ تذهبنَ

می رفتید

هُما

ذَهبا

رفتند

ما ذَهبا

نرفتند

کانا یذهبانِ

می رفتند

کانا قد ذهبا

هُما

ذهبَتا

رفتند

ما ذهبتَا

نرفتند

کانتا تذهبانِ

می رفتند

کانتا قد ذهبتا رفته بودند

هُم

ذَهبُوا

رفتند

ما ذهبُوا

نرفتند

کانوا یذهبونَ

می رفتند

رفته بودند

هنَّ

ذهبنَ

رفتند

ما ذهبنَ

نرفتند

کانوا یذهبنَ

می رفتند

ذهبتُما
کنتما

رفته بودید

قدذهبتما
کنتم قد

رفته بودید

ذهبتم
کنتنَّ قد

رفته بودید

ذهبتنَّ

کانوا قد

رفته بودند

ذهبُوا
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نکته  :درماضی بعید حرف « قد» گاهی ممکن است حذف شود .کانوا قد ذهبوا  /کانوا ذهبوا  :رفته بودند.
نکته  :ماضی نقلی  :قد +فعل ماضی  :قد ذهبوا  :رفته اند.
تست : 11عیِّن الجملۀَ الّتی لیسَ فیها « الفعلُ الماضیُّ المنفیُّ» :
 )1ما شاهدَ التلمیذُ زمیلَهُ فی الصفِّ!

 )2العلماءُ ما رجعُوا مِن الجامعۀِ!

 )3عیِّن ما لیسَ فیهِ فعلٌ!

 )4ما کتبتَ هذه الرسالۀَ و ال تعلمُ ما فیهِ!

فعل مضارع :
* فعلی است که بر زمان حال وآینده داللت دارد  :یذهبُ  :می رود.
* در اول فعل مضارع یکی از حروف ( أ  ،ت  ،ی  ،نَ ) می آید.
* در آخر فعل مضارع یکی از عالئم (  ، ُ-انِ  ،ونَ  ،نَ  ،ینَ ) می آید.
ضمیر

فعل مضارع

ترجمه

مضارع منفی

فعل نهی

ترجمه

ترجمه

أنا

أکتُبُ

می نویسم

ال أ کتُبُ

نمی نویسم .............

.............

امرحاضر

ترجمه

............. ................

أنتَ

تکتُبُ

می نویسی

ال تکتبُ

نمی نویسی ال تکتُب

ننویس

اُکتُب

بنویس

أنتِ

تکتُبینَ

می نویسی

ال تکتبینَ

نمی نویسی ال تکتُبی

ننویس

اُکتُبی

بنویس

هوَ

یکتُبُ

می نویسد

ال یکتبُ

نمی نویسد .............

.............

............. ................

هیَ

تکتُبُ

می نویسد

ال تکتبُ

نمی نویسد .............

............

............. ................

نحنُ

نکتُبُ

می نویسیم ال نکتبُ

نمی نویسیم

.............

.............

............. ................

أنتما

تکتُبانِ

می نویسید ال تکتبانِ

نمی نویسید

ال تکتُبا

ننویسید

اُکتُبا

بنویسید

أنتما

تکتُبانِ

می نویسید ال تکتبانِ

نمی نویسید

ال تکتُبا

ننویسید

اُکتُبا

بنویسید

أنتم

تکتُبونَ

می نویسید التکتبونَ

نمی نویسید

ال تکتُبوا

ننویسید

اُکتُبوا

بنویسید

أنتنَّ

تکتُبنَ

می نویسید ال تکتبنَ

نمی نویسید

ال تکتُبنَ

ننویسید

اُکتُبنَ

بنویسید

هما

یکتُبانِ

می نویسند ال یکتبانِ

نمی نویسند

.............

.............

............. ................

هما

تکتُبانِ

می نویسند ال تکتبانِ

نمی نویسند

..............

.............

............. ................

هم

یکتُبونَ

می نویسند الیکتبونَ

نمی نویسند

.............

.............

............. ................

هنَّ

یکتُبنَ

می نویسند ال یکتبنَ

نمی نویسند

..............

.............

............. ................

* فعل مستقبل( آینده)  :س و سوفُ  +فعل مضارع  ::فعل مستقبل مثال :سوفَ نکتُبُ :خواهیم نوشت.
* مستقبل منفی (آینده منفی) :لَن  +فعل مضارع  ::لَن نکتُبَ  :نخواهیم نوشت.
* فرق «ال» نفی با « ال» نهی  ::ال  +فعل مضارع بدون تغییر  :فعل مضارع منفی  :ال یذهبُ  :نمی رود.
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ال  +فعل مضارع مجزوم( ساکن شده) :فعل نهی  :التذهَب  :نرو

تهیه و تنظیم  :اردشیر کبودوند

ال تذهبوا :نروید.

* فعل امر حاضر(مخاطب):
 #از فعل مضارع مخاطب ساخته میشود.
 #حرف « ت» از ابتدای مضارع حذف می کنیم.
 #آخر فعل مضارع ساکن می شود  ،و اگر « ن » داشت به جای ساکن کردن« ن» حذف می شود ،اگر فعل جمع مؤنث
بود
« ن» حذف نمی شود.
 #بعد از حذف « ت» اگر ساکن بود حرف « أ » می آوریم واین همزه با توجّه به حرکت عین الفعل حرکت می گیرد،
چنانچه
« ُ » -داشت ،همزه امر« _ ُ » می گیرد و اگر «_ ِ یا _ َ » داشت همزه امر «_ ِ » می گیرد.مثال  :تجعَلُ  :اِجعَل
 /تکتُبانِ  :اُ کتُبا  /تبحَثنَ  :اِبحَثنَ
* ماضی استمراری  :صیغه های مختلف فعل ( کانَ )  +فعل مضارع .مثال :کانوا یذهبونَ  :می رفتند( .ماضی استمراری
فارسی :می  +بن ماضی ::::::::می رفتند)
* ماضی بعید :صیغه های مختلف (کانَ)  +قد +فعل ماضی .مثال  :کانوا قد ذهبوا :رفته بودند (.آمدن قد ضروری
نیست)(.ماضی بعید فارسی  :صفت مفعولی  +بود :::::رفته بود).
* ماضی نقلی  :قد  +ماضی ساده (البته گاهی ماضی ساده هم می تواند معنای ماضی نقلی بدهد).

مثال  :قدکَتَبَ  :نوشته

است ( ماضی نقلی فارسی  :صفت مفعولی  +است ::::نوشته است)
تست  : 12عیِّن العبارۀَالّتی ماجاء فیها « فعل ُاالمرِ» :
 )1إرجعی الی بیتکِ مسروراً !

 )2اُ طلُبِ العلمَ فَإنّهُ خیرٌ لکَ !

 )3أذهبُ إلی السُّوقِ و أشتری قمیصاً لی !

 )4اُدخُال الصَّفَّ و ال تخرُجا منهُ!

تست  : 13عیِّن جملۀً فیها فعلُ االمرِ وفعلُ النهیِ :
 )1یا أعزّائی ! اُکتُبوا واجباتِکُم بدقَّۀٍ و التکتبوا بسرعۀٍ!  )2یا ولدیَ العزیزَ ! إصبِر عَلی ما یقولونَ !
 )3یا أیُّها الّذینَ آمنوا لِمَ تقولونَ ما التفعلونَ !

 )4إنّ المشرکینَ ال یتفکَّرونَ فی خلقِ السماواتِ و االرضِ !

تست  : 14عیِّن « ال » تختلِفُ عنِ الباقی :
 )1المؤمنونَ ال یطلُبونَ السّیئاتِ لآلخَرینَ !

 )2ال یُحبُّ المسافرونَ أن یَترکوا هذهِ المدینۀَ!
 )4ال تترکی هذا الطفلَ الصغیرَ!

 )3لماذا ال تعملینَ لِآخرتِکِ !

تست :15عیِّن صیغۀَ هذه األفعالِ بالترتیبِ«:ما ظلمَهُم اهللُ ولکن کانوا أنفسَهم یظلمونَ فعلیکم أن التقتلوا أنفَسَکم»
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 )1مفرد مذکر غایب/مثنای مذکرغایب/جمع مذکر غایب/مثنای مذکر مخاطب
 )2مفرد مذکر غایب/جمع مذکر غایب /جمع مذکر غایب /جمع مذکر مخاطب
 )3جمع مذکر غایب/مثنای مذکر غایب/جمع مذکر غایب /جمع مذکر مخاطب
 )4مفرد مذکر مخاطب /جمع مذکر مخاطب /مثنای مذکر غایب  /جمع مذکر غایب
* جدول کلمات استفهامی ( پرسشی):
کلمه پرسشی

ترجمه

جواب

مثال

هَل  ،أ (حرف)

آیا

نعم  ،ال

هَل سافرتَ الی ایرانَ حتَّی االنَ؟ نَعم ،ال

مَن ( من ذا)

چه کسی

شخص یا أشخاص

مَن ذا الَّذی أوجدَها؟اللَّهُ

لِمَن

مال چه کسی

مالک شیء

لِمَن هذا المرقدُ؟ لِأمیرِ المؤمنینَ

ما  ،ماذا

چه چیزی

شیء یا اشیاء

ماذا فی حقیبتِکَ؟ کتابٌ

ماهوَ؟ ،ماهیَ؟

چیست

شیء یا أشیاء

ما هوش فی یدِکَ؟ هذا جوّالٌ

أینَ

کجا

مکان یا جهت

أینَ الموظَّفُ؟ فی قاعةِ المطارِ

مِن أینَ

أهل کجا

اسم شهر یا کشور

مِن أینَ أنتَ؟ من إیران

مَتی

چه زمانی؟ کی

زمان

مَتی ترجعُ إلی إیران؟ بعدَ یومینِ

کَم

چند تا  ،چه مقدار

عدد ،مقدار

کَم تلمیذاً فی الصفِّ ؟ إثنا عشر تلمیذاً

لِماذا

برای چه  ،چرا

علَّت (ألنَّ)

لماذا کنتَ غائباً؟لِأنَّی کُنتُ مریضاً

کیفَ

چگونه

بستگی به سؤال دارد

کیفَ حالُک؟ أنا بخیرٍ/کیفَ نَمَت مِن حبّةٍ

تست  :16عیِّن غیرَ المناسبِ لجوابهِ :
 )1کیفَ حالُکُم ؟ أنا بخیرٍ.

 )2ماذا طلبَ صدیقُکَ ؟ التّقاعد.
 )4إلی أینَ ذهبَ النَّجارُ ؟إلی

 )3أینَ المصنعُ ؟ فی القریۀِ.
السُّوقِ.
تست : 17عیِّن السؤالَ المناسبَ لِهذا الجوابِ  « :نَعَم  ،ألمکتبۀُ بعیدۀٌ مِن هنا»
 )1هَل هُنا مَکتبۀٌ ؟

 )2هَل لِهذهِ المدرسۀِ  ،مَکتَبَۀٌ ؟

 )3هَل المکتَبَۀُ بعیدۀٌ ؟

 )4أَ هُنا مسجِدٌ ؟

تست  : 18عیِّن الکلمۀَ اإلستفهامیّۀَ :
 )1ما خلقتَ هذا باطِالً یا ربَّنا
 )3رأیتُ ما عملتَ فی الصّفِّ .

 )2ما قالَ الوالِدُ لِإبنهِ.
 )4ما سمعنا بهذا فی اآلخَرینَ.
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* روزهای هفته :
السَّبت (شنبه)  ،األحد (یک شنبه)  ،اإلثنینِ (دوشنبه)  ،الثُالثاء (سه شنبه)  ،األربعاء (چهارشنبه) الخمیس (پنج شنبه)  ،الجُمُعۀ
(جمعه).
تست  : 19غداً یومُ األحدِ  ،أمسِ یومُ..........
 )2الثُالثاء

 )1السَّبت

 )4الخمیس

 )3اإلثنینِ

تست  : 21الیومُ الثانی من االُسبُوعِ هوَ..............
 )2ألثالثاء

 )1أإلثنینِ

 )4السَّبت

 )3األحد

* رنگ های أصلی  :أبیض (سفید)  ،أسود (سیاه)  ،أزرق (آبی)  ،أصفر (زرد)  ،أحمر (قرمز)  ،أخضر(سبز)
* فصل های سال  :ألرَّبیع ( بهار)  ،الصَّیف (تابستان)  ،الخریف (پاییز) ،ألشِّتاء (زمستان)
تست : 21عیِّن الصحیحَ حسبَ الحقیقۀِ :
 )1ألجوُّ فی الَّربیعِ حارٌّ!

)2أالخریفُ ال حارٌّ و ال باردٌ!

 )3الصَّیفُ فصلُ الجمالِ و الحیاۀِ الجدیدۀِ!

 )4الشِّتاء فصلُ سُقوطِ أوراقِ األشجارِ!

تست  : 22هذا الفصل أوّلُ الفصولِ :
 )2الشِّتاء

 )1الرَّبیع

 )4الخریف

 )3الصَّیف

تست : 23لونٌ یَظهرُ فی السّماءِ الصّافیّۀِ و لونُ الموزِ علی الترتیبِ :
 )2أزرق – أصفر

 )1أحمر – أخضر

 )4أبیض – أصفر

 )3أزرق  -أبیض

تست : 24ما هوَ لونُ علمِ إیرانَ؟ :
 )2أخضَر

 )1أصفَر

 )4أحمَر

 )3أبیَض

* اعداد اصلی وترتیبی
اعداد اصلی :
واحد إثنانِ ثَالث أربع خَمس سِتّ سَبع ثمانی تِسع عشَر أحدَعَشَر

إثنا عَشَر

واحدة إثنتان ثالثة أربعة خمسة سِتَة سبعة ثمانیة تسعة عشرة إحدی عشرة إثنتاعشرة
یک

دو

سه

چهار پنج

شش هفت هشت

نه

ده

یازده

دوازده

اعداد ترتیبی :
اَألوّل اَلثَّانی اَلثَّالث اَلرَّابع اَلخامس اَلسّادس اَلسّابع اَلثَّامن اَلتاسع اَلعاشر اَلحادی عشر اَلثَّانی عَشَر
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اَالُولی اَلثانیة اَلثَّانیة اَلرابعة اَلخامسة اَلسّادسة اَلسّابعة اَلثامنة اَلتَّاسعة اَلعاشرة اَلحادیة عشرة اَلثَّانیة عشرة
سوم چهارم پنجم

اول دوم

هفتم هشتم نهم دهم

ششم

یازدهم

دوازدهم

* وزن وحروف اصلی کلمات :
بیشتر کلمات در زبان عربی سه حرف اصلی دارند که در کلمات هم خانواده این سه حرف مشترک هستند.به این سه حرف «
حروف اصلی» یا « ریشه» کلمه می گویند.
به کلمات زیر دقت کنید  :حاکِم  ،محکوم  ،حکیم  ،حُکومۀ ،مُحاکَمَۀ  :حروف مشترک آنها «ح ک م» است.
جالِس  ،مُجالَسَۀ  ،جَلیس  ،جُلوس  :حروف اصلی آن ها «ج ل س» است.
نکته :
 -1به حرف اول اصلی «فاء الفعل»  ،به حرف دوم اصلی «عین الفعل»  ،وبه حرف سوم اصلی یک کلمه « الم الفعل» گویند.
 -2بسیاری از کلمات عالوه بر حروف اصلی از حروف دیگری تشکیل شده اند که به آن ها حروف زائد می گویند؛ مثال در
جالِس  :سه حرف اصلی « ج ل س» و « الف» حرف زائد است .در محکوم  « ،ح ک م» سه حرف اصلی و« میم و واو »
حروف زائد هستند.
وزن کلمه  :برای تشخیص وزن کلمه به ازای هر یک از حروف اصلی به ترتیب حرف « ف ع ل » را قرار می دهیم وحروف
زائد را به همان شکل در جای خود می آوریم  .حرکات وسکون همه حروف به همان شکل حفظ می شود.
مُ

ج

ا

ل

س

ة

مُجالَسَة

مُ

ف

ا

عَ

لَ

ة

مُفاعَلَة

تست  : 25کدام گزینه از نظر وزن با بقیه گزینه ها تفاوت دارد؟
 )1مقطوع

 )2عابد

 )3مذکور

 )4مضروب

تست  : 26کدام گزینه با وزن «مُجالَسَۀ» هم وزن می باشد؟
 )1مُتکاتِب

 )2محاکِم

 )3مُحاکَمَۀ

)4مُستوصَف

تست  : 27عیِّن کلَّ الکلماتِ علی وزنٍ واحدٍ :
 )1فاتِح  ،مفتوح  ،صانِع

 )2اِجالس  ،جُلوس  ،جَلیس  )3حاکم  ،محکوم  ،حکیم  )4مضروب  ،مخدوم  ،مشهود

تست : 28عیِّن الخطأ عن «الوزن» فی الکلماتِ التالیۀِ:
 )1اِنتصار  ::اِنفعال

 )2غَفّار ::فعّال

 )3مَمنوع ::مَفعول

 )4مُکاتَبَۀ ::مُفاعَلَۀ

تست :29ما هو الصحیح عن تعیین «الحروفِ االصلیِّ» فی الکلماتِ التالیّۀِ :
 )1مِفتاح /فاتِح ::ف  ،ا  ،ح

 )2صالحینَ  /یُصلِحونَ  ::ص ،ل ،ح

 )3مُجِدٌّ  /یُجِدّان  ::ج ،ا ،د

 )4مَسرور ،سُرور  ::س ،ر ،و
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* ترکیب وصفی و اضافی :
دو اسمی که در کنار هم قرار گرفته اند و با هم معنا می شوند ،دوحالت دارند:
الف -ترکیب وصفی  :اگر اسم دوم  ،اسم اول را توصیف کند وحالت یا ویژگی های آن ها را توضیح دهد به آن صفت می
گوییم ،اسم اول هم موصوف نامیده می شود.به مثال های زیر دقت کنید:
حکمۀٌ بالغۀٌ  ،حَرارۀٌ مُنتشِرۀٌ  ،التمیذُ النشیطُ.
در این مثال ها کلمه دوم کلمه اول را توصیف می کند ؛ بنا بر این ترکیب وصفی است.
نکات :
 -1نام دیگر موصوف وصفت  ،منعوت و نعت می باشد.
 -2صفت در  4مورد از موصوف خود تبعیت می کند :
الف -تعداد :مفرد و مثنی وجمع  .مثال :المعلِّمانِ النَّاجحانِ  ،القومِ الظَّالمینَ
ب -جنس  :مذکر و مؤنث  .مثال  :قدرۀٌ مقتدِرۀٌ
ج -معرفه و نکره (پایه یازدهم)  .مثال  :األشعّۀُ الفضیّۀُ  ،أشِعَّۀٌ فِضیَّۀٌ
د -اعراب ( رفع  ،نصب ،جرّ)  .مثال  :جبالً مُرتفَعَاً  ،کتابٍ مُفیدٍ
-3اگر کلمه ای جمع غیر انسان باشد صفت آن به صورت مفرد مؤنث می آید :
مثال :األحجارُ الجمیلۀُ  ،الجُمالتُ الذَّهبیۀُ  ،المالبسُ النِّسائیۀُ
ب -ترکیب اضافی :
اگر اسم اوّل به اسم دوم اضافه شود وحالت توصیف نداشته باشد ،به اسم اوّل مضاف وبه اسم دوم مضافٌ الیه می گویند.
نکته  :مضافٌ الیه همیشه مجرور است ( ِ ، ٍ- ، -ینِ  ،ینَ ) .مثال :ذو حکمۀٍ ،أمیرُالمؤمنینَ ،قاعۀُ المطارِ.
نکته  :اسمی که مضاف واقع می شود ( ،ال و تنوین و نون مثنّی وجمع) نمی گیرد.
مثال  :نافذۀُ المدرسۀِ  ،معلِّموا التّالمیذِ.
نکته  :اگر یک کلمه هم صفت وهم مضافٌ الیه داشته باشد  ،ابتدا مضاف الیه می آید وسپس صفت .اما در ترجمه فارسی ،
اول صفت را ترجمه می کنیم.
مثال :عقیدتُنا اإلسالمیّۀُ  :عقیده اسالمی ما  /أشعّۀُ القمرِ الفضیّۀُ  :پرتوهای نقره ای ماه
تست : 31عیِّن المضافَ و المضافَ الیه :
 )1سَببٌ رئیسیٌّ

 )2رئیسُ القطارِ

 )3الصِّناعۀُ الجدیدۀُ

 )4تلمیذۀً مثالیَّۀً

تست  : 31عیِّن النَّعۀَ و المَنعوۀَ :
 )1بائعُ الفواکهِ

 )2علمُ الکیمیاءِ

 )3طُلّابُ الجامعۀِ
02
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تست  : 32عیِّن الضمیرَ مضافاً الیهِ :
 )1عَجَزَت اُسرتُهُ

 )3جاءَ رئیسُ القطارِ

 )2فَطَرَدَ مدیرَ المدرسۀِ

 )4قَدَرَ علی شِراءِ بعضِ الموادِّ

تست  : 33عیِّن الصحیحَ فی الوصفِ واالِضافۀِ :
 )1دافعَ مسلمونَ العالَمِ عن المظلومینَ !

 )2أفضلُ النَّاسِ مَن یُساعِدُ اآلخرینَ!

 )3سَافَرنا الی منآطقٍ مختلفٍ مِن االرضِ!

 )4یُحِبُّ المُعلِّمُ طلّالبَهُ المجتهِدونَ فی الدُّروسِ

ساعت :
سؤال ساعت  « :کَمِ السّاعۀُ اآلنَ؟ االن ساعت چند است؟ » و جواب آن با توجّه به ساعت می تواند این ها باشد :
الواحدۀ ( ، )1,..الثانیۀُ ( ، )2, . .الثالثۀُ ( ، )3, . .الرابعۀُ ( ، )4, . .الخامسۀُ ( ، )5, . .السادسۀُ ( ، )6, . .السابعۀُ ( ، )7, . .الثّامنۀُ (.
 ، )8, .التاّسعۀُ( ، )9, . .العاشرۀُ ( ، )11 , . .الحادیۀَ عشرۀَ ( ، )11, . .الثّانیۀَ عشرۀَ( )12 , . .که می توان به آخر آن ها « تماماً
»را اضافه کرد.
مثال  :کَمِ الساعۀ اآلنَ؟ ألثانیۀَ عشرۀَ تماماً (  12تمام ).
* نکته  :برای «  15دقیقه  31 ،دقیقه و 45دقیقه » به ترتیب از « الرُّبع  ،النصف ،إلّا رُبعاً » استفاده می کنیم.
مثال :کَمِ الساعۀُ اآلنَ ؟ السّادسۀُ و الرُّبعُ / )6: 15( :الثَّامنۀُ و النِّصفُ(/ )8: 31العاشرۀُ إلّا رُبعاً()9 :45
تست  : 34عیِّن الصحیحَ فی التَّعریب «:ساعت چهار با سه دوستم به بازار خواهم رفت ».
 )1سأذهَبُ معَ ثالثۀی أصدقائی فی أربعِ ساعاتٍ إلی السوقِ!
 )2سوفَ أذهَبُ فی السّاعۀِ الرّابعۀِ معَ ثالثۀِ أصدقائی إلی السُوقِ!
 )3سوفَ أذهَبُ معَ الصدیقِ الثالثِ فی الساعۀِ الرابعۀِ إالی السُوقِ!
 )4سأذهَبُ معَ أربعِ صدیقاتی فی الساعۀِ الثالثۀِ إلی السُّوقِ!
تست : 35عیِّن الخطأ :
 ::: 7, . . )2الساعۀُ السابعۀُ تماماً

 ::: 3:15 )1الثَّالثۀُ و الرُّبع

 ::: 4:31 )4الرّابعۀُ و النِّصفُ

 ::: 5:45 )3ألخامسۀُ إلّا رُبعاً
تست  : 36عیِّن الصحیحَ عنِ الساعۀِ« : »6:45

 )1الساعۀُ السابعۀ إلّا رُبعاً  )2الساعۀُ السادسۀُ و الّرُبعُ )3الساعۀُ السادسۀُ الّا رُبعاً  )4السّاعۀُ السَّابعۀُ و الرُّبعُ
تست  : 37عیِّن الصحیحَ علی الترتیبِ  »5:45« :و « ! »7:31
 )1الخامسۀُ إلّا رُبعاً  /السابعۀُ و النِّصفُ

 )2الخامسۀُ إلّا رُبعاً  /التاسعۀُ و النِّصفُ

 )3السادسۀُ إلّا رُبعاً  /التاسعۀُ و النصفُ

 )4السادسۀُ الّا رُبعاً  /السابعۀُ و النصفُ
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درس دوم -نکات و قواعد عدد و معدود در زبان عربی
مرور کلی بر انواع اعداد:
اعداد اصلی یا شمارشی:یک،دو،سه...،
اعداد ترتیبی یا وصفیُ-:م یا – ُمین ترجمه میشوند(دوم،دومین؛سوم،سومین؛چهارم،چهارمین و)...
اعداد مفرد :اعدادی که دارای یک کلمه هستند(واحد،اثنان،...،ألف،مئۀ،ملیون)...،
اعداد مرکب:اعدادی که دارای دو کلمه هستند(اَحَدَعَشَرَ،ثَالَثۀ عَشَرَ)...،
اعداد عقود:شامل اعداد دهگان از  21تا )91،81،71،61،51،41،31،21،(91
اعداد معطوف:واو عطف میان دو کلمه وجود دارد(واحدٌ و عِشرون)...،
نکات اعداد:
مجموعه اعداد

نوع نگارش اعداد
یک :واحِد(مذکر)/واحِدة(مؤنث)

عدد1و2

نکات مجموعه
)1این اعداد بعد از معدود می آیند

مثـــــال
)1جاءَ تِلمیذٌ واحِدٌ

)2از هر نظر شبیه به معدود خود
دو:

اِثنان،اِثنَین(مذکر)

هستند و نقش صفت برای معدود

اِثنَتان،اِثنَتَین(مؤنث)

خود دارند

سه :ثَالثَ(مذکر)/ثَالثَةَ(مؤنث)

)1این اعداد قبل از معدود می آیند

چهار :اَربَع(مذکر)/اَربَعة(مؤنث)

)2این اعداد از نظر مذکر و مؤنث

پنج :خَمس(مذکر)/خَمسَة(مؤنث)

بودن مخالف معدود خود هستند

اعداد

شش :سِتَّ(مذکر)/سِتَّة(مؤنث)

)3معدود آنها جمع و مجرور میباشد

 3تا 11

هفت :سَبعَ(مذکر)/سَبعَة(مؤنث)

(مجرور ، ٍ- ، ِ-:ینَ)

)2رَأیتُ شَجَرَتَینِ اِثنَتَینِ
)1سِتَّةُ مُعَلِّمینَ
)2خَمسُ تِلمیذاتٍ

هشت:ثَمانی،ثَمانٍ(مذکز)/ثَمانیَة(مؤنث)
نه :تِسعَ(مذکر)/تِسعَة(مؤنث)
ده :عَشَرَ(مذکر)/عَشَرَة(مؤنث)
)1قبل از معدود می آیند

یازده:
اَحَدَعَشَرَ(مذکر)/اِحدی عَشَرَ(مؤنث)
عدد 11و12

دوازده :اِثناعَشَرَ،اِثنی عَشَرَ(مذکر)
اِثنتاعَشرَة،اِثنتی
عَشرَة(مؤنث)

)2معدود آنها مفرد و منصوب می

)1لَنا اِثنا عَشَرَ اِماماً

باشد(منصوب، ً- ، َ-:ینِ)
)3ازنظر مذکر و مؤنث بودن با معدود )2غَرَستُ اِحدی عَشَرَة شَجَرَةً
خود مطابق اند
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نکات مجموعه

مثـــــال

اعداد

سیزده:ثَالثَةَ عَشَرَ(مذکر)/ثَالثَ

)1قبل از معدود می آیند
)1ثَالثَ عَشرَةَ تِلمیذَةً

عَشرَةَ(مؤنث)
چهارده:اَربَعَةَ عَشَرَةَ(مذکر)/اَربَعَ

)2معدود آنها مفرد و منصوب

عَشرَةَ(مؤنث)

است

پانزده:خَمسَةَ عَشَرَ(مذکر)/خَمسَ
اعداد 13تا
11

)2ثَالثَةَ عَشَرَ طالباً

عَشرَةَ(مؤنث)

)3معدود آنها از لحاظ مذکر و

شانزده:سِتَّة عَشَرَ(مذکر)/ستَّ

مؤنث بودن تابع جزء دوم است

عَشرَةَ(مؤنث)
هفده :سَبعَةَ عَشَرَ(مذکر)/سَبعَ
عَشرَةَ(مؤنث)
هجده:ثَمانیَةَ عَشَرَ(مذکر)/ثَمانی
عَشرَةَ(مؤنث)
نوزده:تِسعَةَ عَشَرَ(مذکر)/تِسعَ
عَشرَةَ(مؤنث)
بیست:عِشرون،عِشرین

)1قبل از معدود می آیند

سی:ثَالثون،ثَالثین
اعداد عقود
21تا11

)1ذَهَبَ عِشرونَ طالِبا

چهل:اَربعون،اَربعین

)2معدود آنها مفرد و منصوب

پنجاه:خَمسون،خَمسین

است
)2ذَهَبت اَربَعون طالِبَةً

شصت:سِتَّون،سِتَّین
هفتاد:سَبعون،سَبعین

)3با معدود مذکر و مؤنث به

هشتاد:ثَمانون،ثَمانین

یک شکل به کار می رود

نود:تِسعون،تِسعین
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نوع نگارش اعداد

نکات مجموعه

مثـــــال

بیست و یک :واحِدٌ وَ عِشرون

)1قبل از معدود می آیند

)1واحِدٌ وَ عِشرونَ طالِباَ

بیست و دو :اِثنان وَ عِشرون

)2معدود آنها مفرد و منصوب است

)2واحِدَةٌ وَ عِشرونَ طالِبَةً

سی و یک :واحِدٌ وَ ثَالثون

 )3از لحاظ مذکر و مؤنث بودن،

)3اِثنان وَ ثَالثونَ تِلمیذاً

سی و دو :اِثنان وَ ثَالثون

معدود با یکان مطابق است

)4اِثنَتانِ وَ ثَالثون تِلمیذَةً

...

...

...

فرمول ساخت:

...

عدد  1یا + 2وَ+اعداد عقود

نود و یک :واحِدٌ وَ تِسعون
نود و دو :اِثنان وَ تِسعون

اعداد معطوف
 23تا 11

بیست و سه:ثَالثَةٌ و َعِشرون

)1قبل از معدود می آیند

بیست و چهار:اَربَعٌ وَ عِشرون

)2معدود آنها مفرد و منصوب است

بیست و پنج:خَمسةٌ وَ عِشرون

)3معدود آنها از نظر جنس با عدد

......

......

......

یکان مخالف است

......

)1ثَالثةٌ وَ عِشرونَ طالِبا
)2اَربَعٌ وَ سِتَّونَ طالِبَة

نود و هشت:ثَمانیةٌ و تِسعون
نود و نه :تِسعةٌ وَ تِسعون
نکات اعداد
مئة،ألف و مَلیون

)1صد :مِئة،مِائة

)1قبل از معدود می آیند

ألفُ طالِبٍ

)2هزار :ألف

)2معدود آنها مفرد ومجرور است

أَلفُ طالِبَةٍ

)3میلیون :مَلیون

)3از لحاظ جنس تفاوتی ندارد

اول:األَوَّل(مذکر)/األولی(مؤنث)

)1اعداد ترتیبی بر وزن فاعل ساخته

دوم:الثَّانی(مذکر)/الثَّانیة(مؤنث)

میشوند:

سوم:الثَّالث(مذکر)/الثَّالثة(مؤنث)
اعداد ترتیبی

)1الساعةُ الزابِعَة
به جزء ( :األَوَّل،األولی)

چهارم:الرَّابع(مذکر)/الرَّابعة(مؤنث)

یا

پنجم:الخامس(مذکر)/الخامسة(مؤنث)

)2این اعداد ترتیب و رتبه را نشان می

وصفی

ششم:السّادس(مذکر)/السّادسة(مؤنث)

دهند و به صورت:

هفتم:السّابع(مذکر)/السّابعة(مؤنث)

ُ-م یاُ-مین ترجمه میشوند

هشتم:الثَّامن(مذکر)/الثَّامنة(مؤنث)
نهم:التَّاسع(مذکر)/التَّاسعة(مؤنث)

)3بعد از معدود می آیند و از هر

دهم:العاشر(مذکر)/العاشرة(مؤنث)

نظر شبیه به معدود خود هستند

یازدهم:الحادی عَشَرَ(مذکر)/الحادیةَ عَشرة(مؤنث)

)4این اعداد را وصفی نیز میگویند چون

دوازدهم:الثَّانِی عَشَرَ(مذکر)/الثَّانیَةَ عَشر(مؤنث)

نقش صفت را برای معدود

.....

......

......

......

خود دارند
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نکات تکمیلی :
)1از بین اعداد،اعدادیک و دو و اعدادترتیبی میتوانند برای معدود خود نقش صفت بگیرند،اما بقیه اعداد نمیتوانند.
)2اعداد عقود اگر(ال) داشته باشند،ترتیبی اند و اگر نداشته باشند اعداد اصلی مثل:الخمسون:بیستم/خمسون:بیست
)3چهار عمل اصلی ریاضی در زبان عربی به صورت زیر است:
زاید :جمع()+
ناقص :تفریق()-
ضرب فی/فی :ضرب(×)
تقسیم علی/علی :تقسیم(÷)
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درس سوم  -ثالثی مزید و مجرد
انواع فعل
.1ثالثی مجرد=اولین صیغه ماضی(للغائب)فقط سه حرف داشته باشد
مثال:کَتَبَ-نَصَرَ-یَخرُجُ(خَرَجَ)-سوف یَعمَلونَ(عَمَلَ)
.2ثالثی مزید=در اولین صیغه ماضی 2،1یا 3حرف اضافه دارد
* ثالثی مزید8باب است
: -1باب افعال

:5تفاعل

: -2باب تفعیل

:6باب افتعال

: -3باب مفاعلۀ

:7باب انفعال

: -4باب تفعّل

:8باب استفعال

* باب استفعال
ماضی

مضارع

امر

مصدر

حرف اضافه

اِستَفعَلَ

یَستَفعِلُ

اِستَفعِل

اِستِفعال

ا-س-ت

اِستَخرَجَ

یَستَخرِجُ

اِستَخرِج

اِستِخراج

ا-س-ت

اِستَرجَعَ

یَستَرجِعُ

اِستَرجِع

اِستِرجاع

ا-س-ت

نکته:1در باب استفعال همیشه سه حرف زائد وجود دارد(ا-س-ت)
نکته:2باب استفعال برای طلب و درخواست به کار می رود
مثال:غَفَرَ(امرزید)=استغفر=طلب امرزش کرد،امرزش خواست
* باب افتعال
ماضی

مضارع

امر

مصدر

حرف اضافه

اِفتَعَلَ

یَفتَعِلُ

اِفتَعِل

اِفتِعال

ا-ت

اِحتَرَمَ

یَحتَرِمُ

اِحتَرِم

اِحتِرام

ا-ت

اِجتَمَعَ

یَجتَمِعُ

اِجتَمِع

اِجتِماع

ا-ت

نکته:1حروف اضافه همیشه در باب افتعال دو حرف است(ا-ت)
نکته:2باب افتعال برای پذیرش اثر فعل (مطاوَعَۀ) به کار می رود
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مثال:جَمَعَ المعلمُ طالبۀ فاجتَمَعوا=معلم دانش اموزان را جمع کرد پس جمع شدند
* باب انفعال
ماضی

مضارع

امر

مصدر

حرف اضافه

اِنفَعَلَ

یَنفَعِلُ

اِنفَعِل

اِنفعال

ا-ن

اِنصَرَفَ

یَنصَرِفُ

اِنصَرِف

اِنصراف

ا-ن

اِنهَدَمَ

یَنهَدِمُ

اِنهَدِم

اِنهِدام

ا-ن

نکته:1در باب انفعال دو حرف اضافه ی (ا-ن) وجود دارد
نکته:2باب انفعال مثل باب افتعال برای (مُطاوَعَۀ)است
نکته: 3باب افتعال وانفعال گاهی به هم شبیه می شوند.برای تشخیص ،به حرف سوم نگاه کنید اگر حرف (ت) بود باب افتعال
است در غیر این صورت باب انفعال است
باب افتعال{:انتخاب-انتقال-انتظار-انتشار}.......-
مثال

}.....

باب انفعال{:انقالب-انفجار-انصراف-انهدام-انکشاف-

* باب تفعل
ماضی

مضارع

امر

مصدر

حرف اضافه

تَفَعَّلَ

یَتَفَعَّلُ

تَفَعَّل

تَفَعُّل

ت-تکرار حرف دوم

تَقَدَّمَ

یَتَقَدَّمُ

تَقَدَّم

تَقَدُّم

ت-تکرار حرف دوم

تَصَدَّقَ

یَتَصَدَّقُ

تَصَدَّق

تَصَدُّق

ت-تکرار حرف دوم

نکته:1باب تفعّل نیز دارای دو حرف اضافه است(ت-تکرار حرف دوم)
نکته:2کاربرد باب تفعّل نیز برای (مُطاوَعَۀ) است
نکته:3در ثالثی های مزید باید به حرکات فعل ها دقت شود (تَقَدَّم:پیشرفت کن)(تَقَدُّم:پیشرفت کردن)(تَقَدَّمَ:پیشرفت کرد)
فعل الزم وفعل متعدی
الزم(ناگذر):مفعول نمی خواهد

جلسَ الطالبُ

فاعل
فعل الزم

فعل
متعدی(گذرا به مفعول):مفعول می خواهد

کتب الطالب الدرسَ

"نکات مهم"
از میان  8باب ثالثی مزید:
-1باب انفعال و تفاعل همیشه الزم اند(مفعول نمی خواهند).
-2باب افعال و تفعیل همیشه متعدی اند(مفعول می خواهند).
-3دو باب استفعال و مفاعلۀ غالبا متعدی اند و به ندرت الزم اند.

فعل متعدی

-4باب افتعال و تفعّل بسته به جمله گاهی متعدی وگاهی الزم اند.
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درس چهارم –
نکات باب تَفاعُلْ
 -1در باب تَفاعُلْ دو حرف اضافه (ت -ا) وجود دارد -2 .باب تَفاعُلْ همیشه الزم است -3 .در ترجمه باب تَفاعُلْ معموال لفظ
(( با یکدیگر )) می آید -4 .کاربرد باب تَفاعُلْ برای مشارکت است.
باب تَفْعیلْ :
ماضی

مضارع

امرحاضر

مصدر

حروف زائد

فَعَّلَ

یُفَعِّلُ

فَعِّلْ

تَفْعیلْ

تکرار عین الفعل

صَدَّقَ

یُصَدِّقُ

صَدِّقْ

تَصْدیقْ

تکرار عین الفعل

حَرَّمَ

یُحَرِّمُ

حَرِّمْ

تَحْریمْ

تکرار عین الفعل

نکات باب تَفْعیلْ :
 -1در باب تَفْعیلْ یک حرف اضافه وجود دارد( .تکرار عین الفعل)  -2کاربرد باب تَفْعیلْ برای تعدیه است( .یعنی فعل های
الزم را متعدی می کند -3 ).باب تَفْعیلْ گاهی با باب تَفَعُّلْ اشتباه می شود .دقت به حرکات و وزن آنها برای تشخیص الزم
است .مثال ( :فَرَّقَ :پراکنده ساخت  ,تَفَرَّقَ :پراکنده شد (تَفَعُّلْ) )
باب مُفاعَلَۀْ :
ماضی

مضارع

امرحاضر

مصدر

حروف زائد

فاعَلَ

یُفاعِلُ

فاعِلْ

مُفاعَلَةْ (فِعالْ)

الف

حاسَبَ

یُحاسِبُ

حاسِبْ

مُحاسَبَةْ (حِسابْ)

الف

جاهَدَ

یُجاهِدُ

جاهِدْ

مُجاهَدَةْ (جِهادْ)

الف

نکات باب مُفاعَلَۀْ :
 -1باب مُفاعَلَۀْ دارای یک حرف اضافه است( .الف)  -2باب مُفاعَلَۀْ غالباً متعدّی است -3 .در ترجمه باب مُفاعَلَۀْ معموالً لفظ
(( با )) می آید -4 .کاربرد باب مُفاعَلَۀْ مثل باب تَفاعُلْ برای مشارکت می باشد .مثال :جاهِدَ اَلْکُفّارْ :با کافران جهاد کن.
 -5باب مُفاعَلَۀْ دارای مصدر دوم (فِعالْ) است( .البته همه فعل های ثالثی مجرد در مصدر دوم باب مُفاعَلَۀْ کاربرد ندارد).

21

دبیرستان نموهن دولتی رفهنگ

یف
شهید رش ی منطقه  61تهران

تهیه و تنظیم  :اردشیر کبودوند

عربی پایه دهم

باب اِفْعالْ :
ماضی

مضارع

امرحاضر

مصدر

حروف زائد

اَفْعَلَ

یُفْعِلُ

اَفْعِلْ

اِفْعالْ

اَ

اَخْرَجَ

یُخْرِجُ

اَخْرِجْ

اِخْراجْ

اَ

اَشْرَکَ

یُشْرِکُ

اَشْرِکْ

اِشْراکْ

اَ

نکات باب اِفْعالْ :
 -1باب اِفْعالْ دارای یک حرف اضافه ( اَ ) است -2 .کاربرد باب اِفْعالْ برای متعدّی کردن فعل الزم است .مثال :خَرَجَ  :خارج
شد اَخْرَجَ  :خارج کرد  -3حمزه امر در باب اِفْعالْ همیشه مفتوح می باشد ( .یعنی

می گیرد) .

کاربرد باب ها 1 :
 الف) باب اِفْعالْ و تَفْعیلْ برای متعدی کردن فعل های الزم به کارمی روند .مثل شَرِکَ:شریک شد امّا اَشْرِکَ :شریک قرارداد .ب) باب های مُفاعَلَۀْ و تَفاعُلْ برای مشارکت بین دو طرف می باشد .ج)باب اِسْتِفْعالْ برای طلب و درخواست است .د) باب
های اِفْتِعالْ و اِنْفِعالْ وتَفَعُّلْ برای ((مُطاوَعَۀ)) یا پذیرش اثر فعل هستند -2 .باب های اِفْعالْ و تَفْعیلْ و مُفاعَلَۀْ دارای یک حرف
زائذ (مزیدٌ بِحَرْفٍ واحدٍ)هستند .بابهای اِفْتِعالْ و اِنْفِعالْ و تَفَعُّلْ و تَفاعُلْ دارای دو حرف اضافه (مزیدٌ بِحَرْفَینِ اِثْنَیْنِ)هستند .باب
اِسْتِفْعالْ دارای سه حرف اضافه است( .مزیدٌ بِثَالثَۀٍ اَحْرُفٍ(حُروفٍ))  -3در باب تَفَعُّلْ و تَفاعُلْ بعضی از صیغه های ماضی دقیقاً
شبیه به صیغه های امر آنهاست .برای تشخیص ماضی یا امر بودن به معنای جمله و ضمایر آنها توجه کنید.
انتم تَعَلّموا العربیهَ  :شما عربی را یاد بگیرید( .امر)
هُم تعلّموا العربیهَ  :آن ها عربی را یاد گرفتند( .ماضی)
تَکاتَبآ  :انتم تکاتبا  :به هم نامه نگاری کنید( .امر)
هم تکاتبا  :به هم نامه نگاری کردند(.ماضی )
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درس پنجم – انواع جمله
 -1جمله فعلیه:
جمله ای است که معموالً با یک فعل آغاز می شود.
مثال :یَغْفِرُ اَللّهُ اَلْذُّنوب
فعل فاعل مفعول
ارکان جمله فعلیه :الف) فعل ب) فاعل ج) مفعول
(در فعل های متعدی)
ویژگی های فاعل -1 :حتماً بعد از فعل می آید -2 .انجام دهنده فعل است -3 .در جواب (چه کسی؟) و (چه چیزی؟) می آید.
مثال :یَعیشُ طآئِرٌ فی اَلْبَرُّ وَ اَلْبَحْرْ :پرنده ای در خشکی و در دریا
فعل فاعل
زندگی می کند.
ویژگی های مفعول:
 -1معموالً بعد از فاعل می آید -2 .با فعل های متعدی می آید نه فعل های الزم -3 .در جواب (چه کسی را؟) و (چه چیزی
را؟) می آید.
یَسْتَخْرِجُ اَلْعُمّالُ اَلْنَّفْطَ مِنْ باطِنِ اَلْاَرْضِ  :کارگران نفت را از درون
مفعول
آورند.
فاعل می
فعل بیرون
زمین
نکته  :گاهی فاعل و مفعول یک وابسته هم دارند (صفت  ،مضاف الیه) که این وابسته جزو فاعل و مفعول محسوب نمی شود.
مثال :یَدْرُسُ صَدیقُنآ بِجَدٍّ وَ نِشآطٍ  /یَعیشُ اَلْطائِرُ اَلْجَمیلُ
 -2جمله اسمیه :جمله ای است که معموالً با یک اسم شروع می شود.
مثال :اَللّهُ خالِقُ کُلِّ شیٍ  :خداوند آفریننده هرچیز است.
 -2جمله اسمیه :
می آید و احتیاج به عبارتی دارد تا معنای آن
دارای دو رکن می باشد -1 :مبتدا :اسمی است که معموالً در آغاز جمله
تکمیل شود -2 .خبر :اسم یا عبارتی است که معموالً بعد از مبتدا می آید و معنای مبتدا را کامل می کند.
تذکر :گاهی مبتدا و خبر مانند فاعل و مفعول وابسته ای دارند .این وابسته جزو مبتدا و خبر نیست.
مثال :اَللّهُ خالِقُ کُلِّ شیٍ  :خدا آفریننده هرچیز است /.هذا خَلْقُ اَللّهِ :
مبتدا خبر وابسته(مضاف الیه)
مبتدا خبر وابسته(مضاف الیه)
این خلق خداست.
نکات :
اگر جمله ای با ضمیر یا اسم اشاره آغاز شود ،اسمیه است.
 -2گاهی مبتدا و خبر پشت سر هم نمی آیند ،بلکه ممکن است کلمات یا عباراتی بین آنها فاصله بیندازد؛ در آن صورت
قسمتی که مبتدا را کامل می کند ،خبر می باشد.
مثال :طائِرٌ فی اَلْاَماکِنِ اَلْمَتْروکۀِ لَیْالً وَ نَهاراً یَسْکُنُ
خبر(کامل کننده مبتدا)
مبتدا
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درس ششم –إعراب أجزاء الجمله االسمیّه والفعلیّه
 -1اعراب  :به عالمت انتهای کلمات گفته می شود.کلمات از نظر عالمت آخرشان دو نوع اند :الف :مُعرَب

ب:

مَبنی
 -2معرب :یعنی کلماتی که عالمت حرف آخر آن ها با توجه به نقششان درجمله تغییر می کند .مثل «الطالب» درمثال های
زیر:
الف -دخلَ الطالبُ فی المدرسهِ.
ب -شاهدتُ الطالبَ فی المدرسه.
ج -نظرتُ الی کتابِ الطالبِ.
 -3مبنی :کلماتی هستند که با توجه به تغییر جایگاهشان درجمله عالمت حرف آخر ان ها ثابت می ماند وتغییری نمی کند.
مثل « هذا » در جمله های زیر:
جلسَ هذا الرّجلُ.

رأیتُ هذا الرّجلِ.

ذهبتُ نحو هذا الرّجلِ.

 -4چه کلماتی مبنی هستند:
الف -همه ضمایر :هوَ ،انتم ،انتَ ،نحنُ و..........
ب -بیشتر اسم های اشاره :هذا ،هذهِ ،تلکَ ،اولئکَ و.....
ج -اسم های پرسشی(استفهامی) :کیفَ ،متی ،اینَ ،مَن ،ماو....
د -بیشتراسم های موصول :الّذی ،الّتی ،الّذینَ و......
ه -همه ی حروف  :مِن ،فی ،انّ ،حتّی ،فَ ،و......
ز -همه ی فعل های ماضی :ذهبَ ،ذهبا ،ذهبوا.........همه ی فعل های امرحاضر :إذهَب
ح -دو صیغه جمع مؤنث مضارع  :یذهبنَ  ،تذهبنَ
 -5چه کلماتی معرب اند:
الف -بیشتر اسم ها :المدرسه ،طالبٌ  ،الکتاب ،البِحارو....
ب -فعل های مضارع (به جز دوصیغه جمع مؤنث)  :یعملُ  ،ینظرونَ و....
 -6حالت های اعرابِ کلمات معرب:
 -1رفع -ٌ ُ- ( :انِ «در مثنّی» ونَ «در جمع مذکر سالم» ) :کلمه ی معربی که یکی از این عالمت ها را بگیرد مرفوع
گویند.مثل :جاء المدیرُ.
 -2نصب ً- -َ ( :ینِ « درمثنّی» ینَ « درجمع مذکر سالم») :کلمه ی معربی که یکی از این عالمت ها را بگیرد منصوب
گویند .مثل  :نصرَاهللٌ المؤمنینَ ببدرٍ.
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 -3جرّ  ٍ ِ- ( :ینِ« درمثنی» ینَ « در جمع مذکر سالم»)  :کلمه ی معربی که یکی از این عالمت ها را بگیرد مجرور
گویند.مثل :الطّالبُ عند المعلمینَ.
 -4جزم (ساکن «اختصاص به فعل دارد»)  :فعل معربی که این عالمت را داشته باشد مجزوم گویند.مثل :یذهبُ  :لم
یذهب

تکتبُ  :ال تکتُب

نکته « :ین» هم عالمت نصب است وهم عالمت جرّ  ،مجرور یا منصوب بودن آن فقط درجمله مشخص می شود.
 -7چهار حالت کلمات مبنی :
 -1-7مبنی بر ضمه : ُ-نحنُ  ،ت........،
 -2-7مبنی بر فتحه : َ-انتَ  ،اولئکَ.......
 -3-7مبنی بر کسره : ِ-انتِ  ،هؤالءِ......
-4-7مبنی بر سکون  :من ،ما  ،فی.......
 -8محل االعرابی (نقش) کلمات درجمله:
الف -فاعل  ،مبتدا ،خبر مرفوع اند :المؤمنونَ اخوهٌ .وقفَ المدیرُ فی ساحهِ المدرسهِ.
ب -مفعول منصوب است  :خرّبت ریاحٌ شدیدهٌ بیتاً جنبَ شاطیء البحر.
ج -مضاف الیه مجرور است :ثمرهُ العلمِ اخالصُ العملِ.
نکات تکمیلی:
 -1صفت همیشه تابع موصوف خودش است واعراب مستقل ندارد.
مثال:الشعبُ العالمُ شعبٌ ناجحٌ.
 -2اگر کلمۀ مبنی ای نقش فاعل  ،مبتدا ،صفت یا.......گرفته باشد ،ذکر اعرابش الزم نیست فقط کافیست بگوییم :
فاعل و مبنی  ،مبتدا ومبنی  ،صفت ومبنی و.......
 -3مثال :هذه طالبهٌ ناجحهٌ( .مبتدا ومبنی)
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درس هفتم – الفعلُ المجهولُ
فعل معلوم :فعلی است که فاعل وانجام دهنده ی آن معلوم ومشخص است.مثال :علی در را باز کرد.
فعل مجهول :فعلی است که فاعل وانجام دهنده آن معلوم ومشخص نباشد.مثال :در باز شد.
*ساختارفعل ماضی مجهول در عربی:
عین الفعلش (حرف دوم اصلی )حرکت کسره ()ِ-دارد وحروف حرکت دار قبل از حرف دوم ،حرکت ضمه ( )ُ-می گیرد.
کَتَبَ = کُتِبَ

أنزَلَ = اُنزِلَ

*ساختار فعل مضارع مجهول در عربی:
عین الفعلش حرکت فتحه ( )َ-دارد وحرف مضارعه حرکت ضمه ()ُ-
می گیرد.
یَضرِبُ = یُضرَبُ

یَستخرِجُ =یُستخرَجُ

نکات مهم:
-1در ترجمه ی فعل مجهول ازمشتقات مصدر«شدن» استفاده
می شود .مثل :یُستخرَجُ  :استخراج می شود.کُتِبَ  :نوشته شد
 -2فعل مجهول از فعل های الزم ساخته نمی شود،تنها ازفعل های متعدی می توان فعل مجهول ساخت.
 -3فعل امر مجهول ندارد.
 -4هر فعل ماضی که با حرکت( )ُ-شروع شود حتماً مجهول است
زیرافعل ماضی معلوم هیچگاه با ( )ُ-شروع نمی شود.
 -5فعل مضارعی که با ( )ُ-شروع میشود ضرورهً مجهول نیست،مثل:یُکاتِبُ  ،یُعلِّمُ  ،یُخرِجُ.
 -6فعل مجهول ،فاعل ندارد وبه جای آن نایب فاعل دارد ،پس اسم بعد از مجهول ،نایب فاعل است.
-7اعراب نایب فاعل مرفوع است( ، ٌ-، ُ-ا ،و)
مثال :خُلِقَ االنسانُ ضعیفاً.

یُعرَفُ المجرمونَ بسیماهُم.
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درس هفتم –جار و مجرور
حروف جرّ  :ب  ،ت ،ک  ،ل  ،و  ،مُنذ  ،مُذ  ،خال ،
رُبّ  ،حاشا  ،عن  ،عدا  ،مِن  ،فی  ،الی  ،حتی  ،علی
حروف جرّ مهم و پر کاربرد :مِن  ،فی  ،الی ،علی ،ل  ،ب  ،عن  ،ک و ...
نکته :به حرف جرّ  ،جارّ و اسم بعد از آن مجرور می گویند .و به هر دو باهم جار و مجرور می گویند.
النّاسُ علی دینِ ملوکهم.

مثال  :سالمهُ العیشِ فی المداراهِ.

مجرور

حرف جر  /مجرور

حرف جر

جار و مجرور

جار و مجرور

مهم ترین معانی حروف جرّ :
مِن  :از

مثال = أساورَ مِن فضّهٍ

=

دست بند هایی از نقره

فی :در

مثال = النجاهُ فی الصدقِ

=

رهایی در راستگویی است

الی :به  ،سوی  ،تا

مثال :ذهبتُ الی البیتِ

=

رفتم به سوی ( به) خانه.

مثال= من الصّباحِ الی اللیلِ
علی  :بر  ،روی  ،به زیان

= از صبح تا شام
= مردم بر دین پادشاهان خود هستند.

مثال = الناسُ علی دینِ ملوکهم

مثال = الحقیبهُ علی المنضدهِ = کیف روی میز است.
بِ  :به وسیله  ،در

مثال = و لقَد نَصَرَکُم اهللُ ببدرٍ

لِ  :برای  ،از آنِ  ،مالِ  ،داشتن
مثال = لکُلِّ ذنبٍ توبهً
عن  :از ،درباره

= آنچه در آسمان است از آن اوست.

مثال= لهُ ما فی السماواتِ

= هر گناهی توبه ای دارد.

مثال= یقبلُ التوبهَ عن عبادهِ

مثال = سألَکَ عبادی عنّی

ک  :مانند
َ

= و خدا شما را در ( جنگ ) بدر یاری کرد.

= توبه را از بندگانش می پذیرد.

= بندگان من درباره من از تو پرسیدند.

مثال = هو کاألسدِ فی الشجاعهِ

= او در شجاعت مانند شیر است.

نکته :اسم ظاهر بعد از حروف جرّ ،مجرور است .عالمت های جرّ عبارتند از  :بِ  ،بٍ ،ینِ در مثنی  ،ینَ در جمع مذکر سالم.
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من البیتِ  ،فی ال مدرسهٍ  ،علی القاعدینَ  ،للطالبینِ
** نکات تکمیلی جار و مجرور:
یک  :جار و مجرور جز موقعیت های اعرابی است .یعنی نقش به حساب می اید.
مثال :یُساعدُنا علی المشاکلِ
جار و مجرور
دو :گاهی خبرِ یک جمله ی اسمیه از نوع جار و مجرور است.
مثال :الطالبُ فی المدرسهِ
مبتدا

خبر ( جار و مجرور)

سه :خبر اگر از نوع جار و مجرور باشد گاهی بر مبتدای خود مقدم می شود .که به آن خبر مقدم می گویند.
مثال :لَنا ذاکرهٌ قوی ٌه
خبر مقدم مبتدای موخّر

للدّالفینِ اُنوفٌ
خبر مقدم

مبتدای موخّر

"نون وقایهِ"
در موارد زیر (نون وقایه )می آید:
یک  :فعل  +ن  +ضمیر متکلم وحده « ی»  :یُحَیِّرُنی = مرا حیران می کند .ارفعنی = مرا باال ببر.
دو :دو حرف " من و عن"  +ن+ضمیر متکلم وحده « ی» منّی  ،عنّی
سه :گاهی بعد از "اِنَّ" و "اَنَّ" هم نون وقایه می آید .اِنّی یا اِنَّنی
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