
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

    

  



  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :تقديم به
  

  ! 98داوطلبان كنكور سال 

  !آن طرف خاكريزها چه خبر است :انندد شكن هستند و نمي خط ،اولين گروهي كه در ميدان رقابت علمي كنكور

  نيروهاي رقيب چطورن؟!

  ه؟!است يا نو مطالب انفجاري پر از مين  ،نخوردة درسي هاي بكر و دست كتاب

  وجود داره؟!در اونها چند تا كمين 

  ي مقابل چقدره؟!هانيرو عده و عدة

..........  

  السويه است، علي ،دانند كه همه چي ميبخوبي ولي اين را 

  توان با تدبير و ارادة خود و مي

  وندو با توكل به ارادة خدا

  شكست را شكست داد!



  
 
 
 
 
 

  انمؤلف ةمقدم
  !يآن كتاب درس

ـ    19درس (مجموعـاً   4و  7،  8كه هر كدام به ترتيب عربي دهم، يازدهم و دوازدهم  هاي كتاب وان كتـاب مرجـع و اصـلي مـا و     درس) دارنـد، بـه عن
  حث آن، زنجيروار به هـم پيوسـته  بودن مبا پلكاني و قانونمندشيرين يا شور! درس عربي، به دليل  جوشد از اين سرچشمه است، هر چه مي شماست و

  و كتاب دهم، مقدمة يازدهم و ... است. دوم و درس دوم مقدمة درس سوم و ...، مقدمه و علت درس اً درس اولاست و منطق
در هـاي درسـي    قد و بررسي كتـاب ها را به چالش كشيد و ن آن و محتواي ها ايراد (انْ قُلت) وارد كرد و تقدم و تأخّر توان در برخي از درس ميو البته 

  ران و كارشناسان است.نظ حق صاحب ،جاي خود
  اين كتاب و ساختارش!

  هاي گوناگوني دارد. اي آن گذاشته است و اليهپ درس و گام به گام جاهاي درسي است و درس به  روند اين كتاب همانند كتاب
  نكته و درس) 310بخش درسنامه (

  بخش قواعدپردازد: بخش ترجمه و  درسنامه به دو بخش مي
  شود: به ترجمة واژگان و جمله دارد و خود به ده موضوع تقسيم مينظر  ،در بخش ترجمه الف)

  تركيب وصفي و اضافي و ... ترجمة ترجمة فعل، ترجمة اسم، ترجمة حرف، ترجمة اصطالحات، 
واعد كتاب درسـي بـه   ق از آنجايي كه مله دارد.شناسي، نقش و جايگاه (المحل اإلعرابي) هر كلمه در ج شناسي، جمله در بخش قواعد، نظر به كلمه ب)

ايـم كـه    ، ما تالش كـرده شود ميرو  با يكسري اصطالحات كلي روبهتنها آموز با مطالعة كتاب درسي  صورت اجمالي و حداقلي گفته شده است و دانش
  ابهام را بزدائيم. هاي با ديد حداكثري بيان كنيم و هاله قواعد را به تفصيل و

  تست) 2300بخش تست (
  هاي كنكور بخش تستهاي تأليفي و  بخش تست و بخش دارد:دهر درس هاي  تست
سـعي  كاري شده و تغيير يافته است و  هاي كنكور در برخي موارد دست چرخد و تست هاي تأليفي و كنكور بر سه محور ترجمه، قواعد و متن مي تست

  مورد كاوش قرار گيرد. 97تا  90هاي سال  شده كه تست
  ايم. اي، تدريجي و جامع آورده هاي دوره تايي به صورت آزمون 25آزمون  14رس، ي درس به دها الي تست در البه

  بخش پيوست
  .شده استهم از نظر ترجمه و هم از نظر قواعد بررسي  كهايم  بندي و مرور مطالب، صد و بيست و چهار آيه، حديث و عبارت برگزيده آورده براي جمع

  نامه بخش پاسخ
  كليدي آمده است. ، پاسخنامةو در انتهاي كتاب شده است صورت تشريحي بيان هاي كتاب به در اين بخش تست

  ما مؤلّفان!
اي از  ايم و هر چند در پاره خوانده» واو«به » واو«جديدالتأليف را بارها و بارها و هاي درسي  ايم و تمام كتاب هاي درسي، ما نيز تغيير كرده با تغيير كتاب

و پربـار و   يك كتاب خوب ،ها بناي ناسازگاري ننهاديم و سعي كرديم ايم ولي به ناچار با آن كتاب درسي همساز نبودهبا مؤلفان  ،ها موضوعات و روش
  آموزان و داوطلبان كنكور توليد كنيم. راهگشا براي دانش



  آموزان! شما دانش
عربـي، رياضـي دروس عمـومي    «است و به قـول مشـاوران،   هاي ورود به دانشگاه، درس عربي  هاي تأثيرگذار در آزمون دانيد كه يكي از درس نيك مي

و قرص و محكم جلو برويـد و زبـان   تك واژگان و عبارات آن بينديشيد  بنابراين، بايد درسنامة اين كتاب را خوبِ خوب مطالعه كنيد و در تك» است!
هـا برويـد و نخسـت معنـاي صـورت       ها، به سراغ تست نامه بشناسيد. پس از مطالعة درس لوژيكيك زبان ساختاري، قانونمند و متد عربي را به عنوان

  .ها چك كنيد ها بپردازيد و با پاسخ آن و بعد به واكاوي گزينه ها را بدانيد تست
  !شما همكاران

هايي داريـد   اگفتهو ن ها دانيد و گفته هاي درسي را به خوبي مي فراز و نشيب كتاب ! شما بهترين كارشناس علمي و تجربي كار هستيد وهمكاران گرامي
چنانچـه پيشـنهاد يـا نكـاتي در مـورد       رود، رو هستيد. از شما بزرگواران انتظار مـي  هايي از اين دست، روبه و با كتاب شناسيد را مي انآموز و نياز دانش

  چرا كه: ؛بخش راه ما باشيد هاي خود روشنايي ما را در جريان بگذاريد و با راهنمايياين مجموعه داريد، پويايي و كمال 
  در حديث ديگران گفته آيد  رانخوشتر آن باشد كه سرّ دلب

  كنيم: سپاسگزاري مي اند صميمانه ، از افراد و گروهي كه ما را در به فعليت رساندن اين مجموعه كمك كردهدر پايان
مـرادي و همكارانشـان در واحـد توليـد و چـاپ،       نسيمنگاري، سركار خانم  مبين و سركار خانم مونا خدايي در واحد تايپ و واژهخدايار جناب آقاي 
  خاتمي و همكارانشان در واحد فروشميرحميد انصاري و محسن جناب آقاي 

  هاي ماندگار و باكيفيت. به خاطر حمايت و بسترسازي ارائه كتاب ،دهقاني مدير انتشارات مبتكرانيحيي جناب آقاي و 
www.mobtakeran.com  
  همواره از خداوند برايتان آرزوي بهترين لحظات را داريم.
  گروه مؤلفان

  
    



  

  فهرست مطالب
  

  صفحه شمارة  عنوان   
  

  عربي دهم 
  )1زبان قرآن (

  
َک هَُو اُهللا + دوره و مرور قواعد كتاباّول:  درس   های  ذا

  ١٠  ............................................................................  هفتم، هشتم و نهم

  ٢٩  ...............................................................................  های تأليفی تست

  ٣٥  .............................................................  اسریهای كنكور سر تست

  

  ٤١  ....................  اَلَْمواِعُظ الَْعَدديَُّ‗ + اعداد يک تا صددوم: درس 

  ٤٧  ...............................................................................  های تأليفی تست

  ٥٣  .............................................................  های كنكور سراسری تست

  ٥٩  ....  )٢و  ١های  ل: درسای (آزمون اوّ  آزمون تدريجی و دوره

  

َمِک + فعل ثالثی مجرد و مزيد سوم: درس    مَطَُر السَّ

  ٦١  ..............................  های افتعال، انفعال، استفعال و تفّعل) (باب

  ٦٩  ...............................................................................  های تأليفی تست

  ٧٥  .............................................................  های كنكور سراسری تست

  

لمࠩي + فعل ثالثی مزيد چهارم: درس  عايُُش السِّ   اَلتَّ

  ٨١  .................................  های إفعال، تفعيل، مفاعل‗ و تفاعل) (باب

  ٨٨  ..............................................................................  های تأليفی تست

  ٩٤  .............................................................  های كنكور سراسری تست

  ١٠٠)٤و  ٣های  ای (آزمون دوم: درس هآزمون تدريجی و دور

  ١٠٢  )٤تا  ١های  ی (آزمون سوم: درسا آزمون تدريجی و دوره

  

  

  

  صفحه شمارة  عنوان   
  ١٠٤+ اركان جملۀ فعليه و اسميه هذا َخلُْق اهللاپنجم: درس 

  ١١٨  ..............................................................................  های تأليفی تست

  ١٢٤  ...........................................................  های كنكور سراسری تست

  

  ١٣٠  ....................................  ذوالَْقرنَيِن + فعل مجهول: ششمدرس 

  ١٣٧  ............................................................................  های تأليفی تست

  ١٤٣  ...........................................................  های كنكور سراسری تست

  ای  ورهآزمون تدريجی و د

  ١٤٩  ..............................................  )٦و  ٥های  (آزمون چهارم: درس

  

  ١٥٢  ........  يا َمْن في الِْبحاِر َعجائُِبُه + جار و مجرور :هفتم درس

  ١٥٩  .............................................................................  های تأليفی تست

  ١٦٥  ...........................................................  های كنكور سراسری تست

  

  التَّلميِع في اْألََدِب الْفارِسيِّ + ِصناَعُ‗ هشتم: درس 

  ١٧١  ........................................  اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

  ١٧٩  .............................................................................  های تأليفی تست

  ١٨٥  ..........................................................  های كنكور سراسری تست

  ای  آزمون تدريجی و دوره

  ١٩١  ................................................  )٨تا  ٦های  (آزمون پنجم: درس

  ای  آزمون تدريجی و دوره

  ١٩٤  ..............................................  )٨تا  ٥های  : درسششم(آزمون 

  ١٩٧  .....................................  آزمون جامع (آزمون هفتم: كل كتاب)

  

  

  

  

  

  

  



  

  فهرست مطالب
  

  صفحه شمارة  عنوان   
  
  

  دهم ياز عربي
  )2زبان قرآن (

  
  ٢٠٠ِمْن آياِت اْألَْخالِق + اسم تفضيل و اسم مكاناّول:  درس

  ٢٠٧  .............................................................................  های تأليفی تست

  ٢١٤  ...........................................................  های كنكور سراسری تست

  

  ٢٢٠في َمحَْضِر الُْمَعلِِّم + اسلوب شرط و اركان آندرس دوم: 

  ٢٢٦  ............................................................................  های تأليفی تست

  ٢٣٣  .........................................................  های كنكور سراسری تست

  ٢٣٩  )٢و  ١های  ل: درسای (آزمون اوّ  آزمون تدريجی و دوره

  

  ٢٤٢  ..............  َعجائُِب اْألَشجاِر + اسم معرفه و نكرهدرس سوم: 

  ٢٤٩  ............................................................................  های تأليفی تست

  ٢٥٦  ..........................................................  های كنكور سراسری تست

  

  آداُب الَْكالِم + جمله بعد از اسم نكره درس چهارم: 

  ٢٦٢  ................................................................................  (جملۀ وصفّيه)

  ٢٦٨  ............................................................................  های تأليفی تست

  ٢٧٤  ..........................................................  های كنكور سراسری تست

  ٢٨٠  )٤و  ٣ی ها ای (آزمون دوم: درس آزمون تدريجی و دوره

  ٢٨٢)٤تا  ١های  ای (آزمون سوم: درس آزمون تدريجی و دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه شمارة  عنوان   
  ٢٨٥  ...  اَلِْكْذُب + حروف ناصبه و مضارع منصوبدرس پنجم: 

  ٢٩٢  ............................................................................  های تأليفی تست

  ٢٩٩  ..........................................................  های كنكور سراسری تست

  

  حروف جازمه و مضارع +  آنّه ماري شيِملدرس ششم: 

ـِ «مجزوم، انواع    ٣٠٥  ............................................................  »ال«و » ل

  ٣١٤  ............................................................................  های تأليفی تست

  ٣٢٠...........................................................  های كنكور سراسری تست

  ای  آزمون تدريجی و دوره

  ٣٢٦  ..............................................  )٦و  ٥های  (آزمون چهارم: درس

  

ِ‗ + : هفتمدرس  ِ‗ َعلَی الࠩلَغِ‗ الَْعَربيَّ   تأثيُر الࠩلَغِ‗ الْفارِسيَّ

  ٣٢٩  ..................................................  افعال ناقصه، معانی و كاركردها

  ٣٣٨  ...........................................................................  های تأليفی تست

  ٣٤٥  .........................................................  سراسریهای كنكور  تست

  )٧ و ٦های  ای (آزمون پنجم: درس آزمون تدريجی و دوره

  ..............................................................................................................  ٣٥١  

  )٧تا  ٥های  : درسششمای (آزمون  آزمون تدريجی و دوره

  .............................................................................................................  ٣٥٤  

  ٣٥٧  ...................................  آزمون جامع (آزمون هفتم: كل كتاب)

  ٣٦١  ................................................................................................  پيوست

  ٣٧٥  ......................................................................  پاسخنامه تشريحی

  ٤٩١  .............................................................................  پاسخنامه كليدی

  

  

  



  



  
  



    
 10  جامع عربيكنكور +     

 

  لدرس اوّ
  

َک ُهَو    های هفتم، هشتم و نهم دوره و مرور قواعد کتاب  اهللاُ ذا

  
  كلمه و انواع آن   هاي جديد درس»فعل«ترجمة  
  (تحليل صرفي) آن در يك نگاه كلي فعل و تجزية   هاي جديد درس»اسم«ترجمة  
  غهفعل ماضي و چهارده صي   ايد هايي كه تاكنون خوانده»حرف«ترجمة  
  فعل ماضي منفي و چهارده صيغه   ترجمة اصطالحات 
  فعل مضارع و چهارده صيغه   هاي مكسر و مفرد آنها به همراه ترجمه جمع 
  فعل امر مخاطب (حاضر) و شش صيغه   هاي اضافي مهم درس ترجمة تركيب 
  فعل نفي (مضارع منفي) و چهارده صيغه   هاي وصفي مهم درس ترجمة تركيب 
  فعل نهي و چهارده صيغه   هاي مترادف اژهو 
  فعل مستقبل (آينده) و چهارده صيغه   هاي متضاد واژه 
  فعل ماضي استمراري   قرابت معنايي عبارات عربي با فارسي 

        

  

  

  وصفيتركيب    فعل ماضي بعيد 
  رابطة صفت با موصوف   (تحليل صرفي) آن در يك نگاه كلي اسم و تجزية 
  جمع غير انسانبراي صفت    اسم تعداد 
  اسم منسوب   جنسيت اسم 
  صفت چگونگي ترجمة   اسم اشاره 
  وصفي وتركيب اضافي    ضمير و انواع آن 
  اعداد اصلي و ترتيبي   تركيب اضافي 
  چگونگي بيان وقت و ساعت   اليه مضاف 
  وزن كلمات و حروف اصلي و زائد   هاي اسم مضاف ويژگي 
  (تحليل صرفي) آن در يك نگاه كلي حرف و تجزية   شوند اسم مثني و جمع مذكر سالم كه مضاف ميات تغيير 
  كلمات پرسشي   هاي هميشه مضاف اسم 

  

  

ه كتاب دورة متوسـطه  يادآوري تمام نكات و قواعد س ،دانيد. در حقيقت اين درس نامة اين درس پر بار و فربه است حتماً دليل آن را مي بينيد كه درس اگر مي توجّه:
  نامه.   اول است. بنابراين: سه كتاب = اين درس

اني اين ساختمان محكم و درست و زيبا شكل بگيرد. ضمناً و طبقات فوق شودخوب مطالعه كنيد تا زير بناي ساختمان فكري شما مستحكم  نامه را خوبِ رود اين درس انتظار مي
شود. البته جاي اميدواري و خوشحالي است كـه   هاي فعليه و اسميه بررسي و تشريح مي دليل آن هم اين است كه اركان جمله نامة درس پنجم نيز چاق و تنومند است، درس
  .به اندازه و متعادل است ،هاي ديگر اين مجموعه نامه درس



  
َک هَُو ل: درس اوّ      11  های هفتم، هشتم و نهم اُهللا + دوره و مرور قواعد كتابذا

  هاي جديد درس» فعل«ترجمة  
  )مصدر(ج ِإْخرا)، امرأَْخرِْج ()، مضارع(يُخرُِج )، ماضيدرآورد ( :أَْخَرَج 

  ، مفرد مذكر غايب، سوم شخص مفرد)ضارعمد (رَ آوَ  درمیيُْخرُِج : 

  )مصدر(ِإنْزال )، امر(أَنْزِْل )، مضارع(يُنْزُِل )، ماضينازل كرد ( :أَنَْزَل 

  )مصدر(ِإيجاد )، امر(أَْوِجْد )، مضارع(يُوِجُد )، ماضيپديد آورد ( :أَْوجََد 

  )مصدر(تَْرجََم↨ )، امر(تَْرِجْم )، مضارع(ْرِجُم يُتَ )، ماضيترجمه كرد ( :تَْرجََم 

 دوم شخص مفرد) ،مخاطب امر( ترجمه كنْم : جِ تَرْ 

ُز )، ماضيمجّهز كرد ( : زَ جَهَّ  زْ )، مضارع(يَُجهِّ   )مصدر(تجهيز )، امر( جَهِّ

  )مصدر(َدَوران )، امر(ُدْر )، مضارعچرخد ( می :يَدوُر )، ماضيچرخيد ( : دارَ 

  )مصدر(زينَ↨ )، امر(زِْن )، مضارع(يَزيُن )، ماضيداد (زينت  : زانَ 

ُ )، ماضيسفر كرد ( :سافََر    )مصدر( سافََرةمُ )، امر( ساِفرْ )، مضارع( ساِفرُ ي

  كه سفر كنم :أَْن ُأساِفَر 

َن  ُن )، ماضيمشخص كرد ( :َعيَّ ْن )، مضارع(يَُعيِّ   )مصدر(تعيين )، امرمشخص كن ( :َعيِّ

  )مصدر(قول )، امر(ُقْل )، مضارع(يَقوُل  )،ماضيگفت ( : قالَ 

  )مخاطب، دوم شخص مفرد امربگو ( :ُقْل 

  )مصدر(قَتْل )، نهينُكش ( :ال تَْقتُْل )، امر(اُقْتُْل )، مضارع(يَْقتُُل )، ماضيُكشت ( : قَتََل 

َل  ُل )، ماضيكامل كرد ( :َكمَّ ْل )، مضارع(يَُكمِّ  )مصدر(ل تكمي)، امركامل كن ( :َكمِّ

ُ )، امر(اُنُْم )، مضارع(و يَنْمُ )، ماضيرشد كرد ( : نَما، نََمتْ   )مصدر( وّ مُ ن

  )مصدر(َوْضع )، امر( بگذار :َضْع )، مضارع(يََضُع )، ماضي( گذاشت :َوَضَع 

  هاي جديد درس»اسم«ترجمة  
  ها شاخه : ُغصون  ستارگان : أَنُْجم

  ابر : َغيْم  ها نعمت : أَنُْعم

  جای خالی : فَراغ  ملكا : ، بالَِغ↨بالغ

 سالن قاَع↨ :  ، آشنايیهمديگر را شناختن : عاُرفتَ 

  فروزان : ُمْستَِعَرة  پاره آتش : ةوَ ذْ جَ 

  جوينده ياری : ُمْستَعين  مرواريدها : ُدَرر

  فرودگاه : َمطار  اين (اسم اشاره نزديک، مذكر) : )هذاذا (

َک  ِ  ذا   ؟ (―لمۀ پرسشی)كيست : َمنْ   آن (اسم اشاره دور، مذكر) : )َک (ذل

  ؟كيستاين  : َمْن ذا  دارای : ذات

  ريزان : ُمنَْهِمَرة  دارای، صاحب ذو :

  تازهتر و  : نَِضَرة  اخگر، پارۀ آتش : َشَرَرة

  روشنايی : ضياء
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  ايد هايي كه تاكنون خوانده»حرف«ترجمة  

 
شوند. هر چند تعداد  در جمله میآيند سبب اتصال و ارتباط ميان كلمات  هايی كه قبل يا بعد از كلمات می حرف

 بنابراين يادگيری ترجمـۀ .ها زياد است ولی تكرار آنها در جمله ،عدد) ٥٠(حدود ها اندک است  حروف در زبان

های دورۀ  حروفی كه تاكنون در كتاببرخی از كند. به همين دليل  ها به ما كمک فراوانی در ترجمۀ عبارت می آن

گرفتهاول متوسطه    كنيم. ادآوری میايد، ي فرا

  بر، رویِ  : َعلَی  آيا : أَ 

گاه باش : أَال   دربارۀ، از : َعنْ   هان، آ

  پس : فـَ   به جز، مانده : ِإّال 

  در، داخل : في  به، به سوی، تا : ِإلَی

  برای، دارد : لـِ   يا : أَمْ 

  نه، نيست : ال  كه سفر كنم : أَْن اُساِفرَ كه /  : أَنْ 

  كه زيرا، برای اين : ِألَنَّ   قطعاً، حقيقتاً  : ِإنَّ 

  قطعاً  : لََقدْ   كه : أَنَّ 

  ولی : لكِْن، لكنّ   يا : أَوْ 

 برای چه، چرا : لِمَ   به، به وسيلۀ : بـِ 

 چرا : لِماذا  بلكه : بَلْ 

ـَ + فعل گذشته« در فارسی .حرف نفی فعل ماضی : ما  پسس : ثُمَّ   »ن

 از : ِمنْ   چه بسا : ُربَّ 

گرچه : َولَوْ   ده است.نشانۀ فعل آين : َسـ ، َسْوَف    ا

  ترجمة اصطالحات 
  ببخشيد : َعْفواً   آيندگان : اَْآلِخرينَ 

  خداحافظ : اهللافي أَماِن   داری امانت : أَداُءاْألَمانَ↨ِ 

  ياد نيكو : لِساُن ِصْدقٍ   به اميد ديدار : إلَی اللِّقاءِ 

 ٍ   ُمْستَعيناً بـ : با استفاده از  من خوبم : أَنَا بَِخيْر

 ْ   متأسفانه : َمَع اْألََسفِ   صبح به خير : َخيرِ، َصباَح الّنورِ َصباَح ال

  تو اهل كجا هستی؟ : ِمْن أَيَْن أَنَْت؟  راستگويی : ِصْدُق الَْحديثِ 

  هاي مكسر و مفرد آنها به همراه ترجمه جمع 
  : خودنَْفس   مفردأَنُْفس   : اثر أَثَر مفرد آثار

  : روزيَْوم  مفردأَيّام   : درباب  مفردأَبْواب 

كيب   : سخنحديث  مفردأَحاديث    : تركيبتَركيب   مفردتَرا

  : تمرينتَمرين   مفردتَمارين   : سنگحََجر  مفردأَحْجار 

  : جملهُجْملَ↨   مفردُجَمل   : فرومايهأَْرَذل  مفردأَراِذل 

  : مرواريدُدّر  مفردُدَرر   : درستَصديق  مفردأَْصِدقاء 



  
َک هَُو ل: درس اوّ      13  های هفتم، هشتم و نهم اُهللا + دوره و مرور قواعد كتابذا

أَعْداد 
  : عقربه ، َعْقَربَعْقرِبَ↨ مفردَعقارِب   : عددَعَدد  مفرد

  شاخهُغْصن : مفرد ُغصون   : شايستهأَفَْضل  مفردأَفاِضل 

  : فصلفَْصل  مفردُفصول   : رنگلَْون  مفردأَلْوان 

  : لباسَملْبَس  مفردَمالبِس   : ستارهنَْجم  مفردأَنُْجم 

  : نعمت↨ مَ نِعْ  مفردأَنُْعم 

  مهم درسهاي اضافي  ترجمة تركيب 

 
اليه همواره مجـرور  باشد و ِاعراب مضاف اليه می های دوم مضاف های اول مضاف و اسم اسم ،ها در اين تركيب

ـٍ ، يِْن ، ينَ  ـِ « فوو معموالً عالمت و حراست    پذيرد. می» ، 
  

حْمانِ   يكی از كارمندان : أَحَُد الُْمَوظَّفينَ    بندۀ (خدای) مهربان : َعبُْد الرَّ

نَ↨ِ   پيشوای مؤمنان : أَميُرالُْمؤِْمنينَ    های سال فصل : ُفصوُل السَّ

  ن فرودگاهسال : قاَعُ↨ الَْمطارِ   نام من : مياِس

الةِ   خودشان : أَنُْفُسُهمْ    فراوانی نماز (خواندن) : َكثَْرُة الصَّ

  رنگ كالغ : لَْوُن الُْغراِب   روزهای هفته : أَيّاَم اْألُْسبوعِ 

  اليه آمده است.) مضاف های خداوند (در اينجا سه مضاف و در مورد عظمت آفريده : اهللاِ حَْوَل َعظََمِ↨ َمْخلوقاِت 

ماواتِ  َرَرةِ   ها آفرينش آسمان : َخلُْق السَّ   مانند پارۀ آتش : ِمثُْل الشَّ

َک    ها دورۀ (مرور) درس : ُمراجََعُ↨ الࠩدروسِ   دنيايت، دنيای تو : ُدنْيا

  فرودگاه نجف : َمطاُر النََّجفِ   ها دارای شاخه : ذات الُْغصونِ 

    دارای حكمتی : ذو ِحْكَم↨ٍ 

  درس مهمهاي وصفي  رجمة تركيبت 

 
باشد و ِاعراب صـفت همـواره همـان اعـراب  های دوم صفت می های اول موصوف و اسم ها، اسم در اين تركيب

) موصوف است يعنی مرفوع ـٌ ـُ ) يا منصوب  ( ـً ـَ ) يا مجرور ( ـٍ ـِ   باشد. می(
  

  حكمتی كامل ِحْكَمٌ↨ بالَِغٌ↨ :  آثاری فراوان آثاٌر َكثيَرٌة :

ْ أَ  قَ↨ٌ  وابٌ ب   مرواريدهای پخش شده اَلࠩدَرُر الُْمنْتَِشَرُة :  درهايی متفاوت : ُمتََفرِّ

رُس اْألَّوُل :اَل  های زيبا سنگ ُ↨ :جاُر الَْجميلَ اَْألَحْ    درس اول دَّ

  شاعری عراقی راِقيٌّ :شاِعٌر عِ   های گران سنگ : الْغالَِي↨ُ جاُر اَْألَحْ 

 ْ   »)اسم ... الكريم«و هم تركيب وصفی » اسمک«تو (در اينجا هم تركيب اضافی آمده اسم شريف  ريُم :كَ اِْسُمَک ال

ِ اَْألَعْداُد اْألَصْ  ࠩف الّسابُِع :  عددها اصلی ُ↨ :يَّ ل   كالس هفتم اَلصَّ

  های تر و تازه شاخه َرُة :النَّضِ  ١اَلُْغصونُ   مادری تركمنی : ُأمٌّ تُركمانِيَّ↨ٌ 

                                                           
خـواني   در دو موضـوع هـم  » الغصون الّنضـرة«ها ظاهري همسان دارند، در صورتي كه در تركيب وصفي  اگر در ذهن اين پرسش مطرح شود كه، موصوف و صفت در بيشتر حالت -1

ُكتُـب، اگر اسمي به صورت جمع مكسر (در صورتي كه مذكر حقيقي نباشد) يا جمع مؤنث بيايـد ماننـد    گوييم: ديگري در جمع و مفرد! در پاسخ ميندارند، يكي در مذكر و مؤنث و 

ِضـرَ (جمع مكسـر) +   الُْغصون)؛ مانند: آيد؛ يعني: جمع غير مذكر (موصوف) + مفرد مؤنث (صفت و ... ، صفت آنها به صورت مفرد مؤنث مي ُغصون، آثار، ُدَرر، أَبْواب، آيات، حََسنات  ُةالنَّ
  (مفرد مؤنث)
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  گروه ستمكار الِموَن :الظّ  اَلَْقْومُ   يک در : واحدٌ  بابٌ 

  زبان عربی اَلࠩلَغُ↨ الَْعَربّيُ↨ :  های علمی پژوهش : اَلْبَحُْث الِْعلِْميࠩ 

كٌِم : ْ اَللَّوْ   بخاری انباشته شده بُخاٌر ُمتَرا   رنگ سفيد ُض :يَ ُن اْألَب

ُه اْإلِ سْ هوِريَُّ↨ اْإلِ اَلُْجمْ  ُ↨ :الِميَّ ُ↨ :اَلَْمال  جمهوری اسالمی ايران يرانيَّ   های زنانه لباس بُِس النِّسائِيَّ

  متنی كوتاه نَصٌّ قَصيٌر :  گرمايی پخش شده : ةٌ حَراَرٌة ُمنْتَِشرَ 

  هاي مترادف واژه 
  خوابيد = َرقََد = نامَ   قرار بده = اِجَْعْل = َضعْ 

كِب   ابر = َغيْم = َسحاب  ستارگان = أَنُْجم = َكوا

  برنده، موفق = فائِز = ناِجح  بنگر = نْظُْر = شاِهدْ اُ 

  واجب دينی = واِجبَ↨= فَريَض↨  پديد آورد = أَْوجََد = أَحَْدَث = َخلََق 

كَِه↨ ة  ميوه = ثََمَرة = فا   نيرو = ُقْدَرة = ُقوَّ

  گروه = قَْوم = ِفئَ↨  پارۀ آتش = جَْذَوة = َشَرَرة

  كوشا = ُمِجّد = ُمْجتَِهد  آسمان = جَّو = َسماء

  تازه = ة = طاَزجنَِضرَ   سخن = حَديث = َكالم

  روشنايی = نور = ِضياء  ستايش و سپاس حَْمد = َمْدح =

  هاي متضاد واژه 
  (دوستی) َصداقَ↨  (دشمنی) ُعْدوان  (سياه) أَْسَود  (سفيد) أَبَْيض

  (ارزان) َرخيص  (１ران) غالي  (شايستگان) اِضلأَف  (فرومايگان) أَراِذل

  (ناتوانی) َضْعف  (توانايی) ُقْدَرة  (باال برد) أَْصَعدَ   (نازل كرد) أَنَْزلَ 

ل   (دور) بَعيد  (نزديک) ريبقَ   (پايان) آِخر  (اول) أَوَّ

  (بلند) طَويل  (―وتاه) قَصير  ميری) (می تَموُت   كنی) (زندگی می تَعيُش 

  (بسيار) َكثير  (اندگ) قَليل  (زشت) قَبيَح↨  (زيبا) جَميلَ↨

  (―می) ِقلَّ↨  (زيادی) َكثَْرة  (سرما) بُرودة  (１رما) حَراَرة

  (روز) نَهار  (شب)لَيل   (بدی) َشرّ   (خوبی) َخيْر

  (غمگين) حَزين  (شاد) َمْسرور  (سرای پايانی) آِخَرة  ی نزديک)(سرا ُدنيا

  (غيرمجاز) َمْمنوع  (ُمجاز) َمْسموح  (بيماری) داء  (دارو) َدواء

  (مردود) راِسب  (قبول، موفق) ناِجح  (برداشت) حََصدَ   (―اشت) َزَرعَ 

  (آغاز) بِدايَ↨  (پايان) نِهايَ↨  (ناراحتی) ُحْزن  (شادی) ُسرور

  كند) (وارد می يُْدِخُل   كند) (بيرون می يُْخرِجُ   (فروش) بَيْع  (خريد) ِشراء

  (چپ) يَسار  (راست) يَمين  (دروغ) كِْذب  (راستی) ِصْدق

  (فردا) اَلَْغد  (امروز) لَْيْوماَ   (روشنايی) نور، ِضياء (تاريكی) ظُلَْم↨ 

    (دوست) َصديق  (دشمن) َعُدوّ 
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  قرابت معنايي عبارات عربي با فارسي 
  / پروردگار خلق و خداوند کبریا شکر و سپاس و منت و عزت خدای را  ١ نعام :اَ  الَّذي َخلََق الّسماواِت َو اْألَْرِض ...  اَلَْحْمُدلِلّـهِ  -١

  پرور و خلّاق رهنما (سعدی) اق بندهدان و نگهدار آسمان / رز دار غیبدا

  / دو صد گفته چون نیم کردار نیست (فردوسی)بزرگی سراسر به گفتار نیست   ٢:  ّف ص لونَ عَ فْ ما ال تَ  قولونَ ا الَّذيَن آَمنوا لَِم تَ يا أَيࠩهَ  -٢
ْ ميرُ أَ :  رانَ َمْن َزَرَع الُْعْدواَن حََصَد الُْخسْ  -٣   به دشمن برت مهربانی مباد / که دشمن درختی است تلخ از نهاد (ابوشکور)  (ع) ليٌّ عَ  ؤمنينَ مُ ال
  در پی علم دین بباید رفت / اگرت تا به چین بباید رفت (اوحدی)  (ص) اهللاسوُل رَ  : ↨ٌ ريضَ ِانَّ طَلََب الِْعلْمِ فَ فَ  بِالّصينِ وا الِْعلَْم َولَْو طْلُبُ أُ  -٤
  )بدانستنمی که نادانم (ابوشکور بلخیمن / که  رسید دانشتا بدانجا   (ع) ليٌّ أَميُرالُْمؤمنيَن عَ  : نِْصُف الِْعلْمِ  »ال أَعْلَمُ «قَْوُل  -٥

  و انواع آن كلمه 

  اسم، فعل، حرفدر زبان عربی كلمه (واژۀ معنادار) بر سه قسم است: 

  آيد.  رود و با نوشتن يا گفتن، موجود خاصی در ذهن می كار می ای است كه برای ناميدن موجودات به واژه اسم: الف)

َرجَ↨ (آزمون)،اِمتحان  (ميز)،ِمنَْضَدة  (پادشاه، فرمانروا)،َملِک  (فرشته)،َملَک  سمان)،(آالّسماء  (زمين)،أَْرض   جَنَّ↨  (نمره)، الدَّ

  (روح)نَْفس  (بهشت)،

شـته دا» اَلْ «ای كـه  شود، بنابراين كلمـه كه به اسم بعد از خود مضاف می ) دارد و يا آناَلْ در زبان عربی معموالً اسم، تنوين يا الف و الم (

  باشد و يا تنوين، حتماً اسم است و فعل و حرف نيست.

، َكتَبْـُت، يَـْذهَُب «اسم هستند ولی كلمات  »، البيان، فهٌم، اجتهاٍد، اَْخذاً قلمٌ الكتاب، «كلمات  ، اسـم نگرفتنـد» و تنـويناَْل «كـه » في، أَنَّ

  باشند. حرف می يانيستند و فعل 

  كند. های گذشته، حال و آينده، داللت می كار يا روی دادن حالت در يكی از زمانای است كه بر انجام دادن  واژه فعل: ب)

ْكتُبْ (نوشت)،  َكتَبَ     (خواهم پوشيد) َسَألْبَُس شويم)،  (ناراحت می نَحَْزنُ (１رفتم، برداشتم)،  أََخْذُت (بنويس)،  اُ

  رود: كار می در زبان عربی فعل معموالً به همراه پيشوند يا پسوندهايی به

  و ... إنْ ، أَنْ ، لّما، لم، ال پيشوندها:

  ، و ...ين، ونَ ، انِ ، تُنَّ ، تُم، تُما، ُت ، تِ ، تَ  پسوندها:

  ای كه با پيشوند و پسوندهای گفته شده به كار رود حتماً فعل است و حرف و اسم نيست. بنابراين كلمه

  تَْدُرْس، اِْستَغَْفْرتُمْ  ال يَْكتُبوَن، لَْم تَْهِد، لَّما تَْذهَْب، أَْن يَنُْصَر، إنْ  

رود و معنـای مسـتقل نـدارد و معنـای آن در جملـه  ای است كه برای ارتباط دادن دو يا چند كلمه در جمله به كـار مـی واژه حرف: ج)

  گردد. شود و باعث زيبايی جمله می مشخص می

  (حتماً) قَدْ (نه)،  ال(پس)،  فـَ (به)،  إلَی(به راستی كه)،  إنَّ (در)،  في

تـوان  را دارند و تعدادشان اندک ولی تكرارشان زياد اسـت و می هها كاربرد ارتباطی ميان كلمات يک جمل در تمام زبان ، حروفطور كلی به

  تر جمالت حرف وجود دارد. در جمالت زير به تعداد و نوع كلمات توجه كنيد: گفت در بيش

  َاُهللا يَعْلَُم َو َأنُْتم ال تَعْلَمون  

  كلمه است. ٦ی جمله دارا

  ال، و  ٢ ها: حرف/  تَْعلَمونَ  ال، يَْعلَمُ   ٢ ها: فعل/  أَنْتُم، اهللاُ   ٢ ها: اسم

 
 ]ضمير = اسم پنهان و پوشيده[ اسم است. نوعیضمير است و ضمير » َأنُْتم« ۀواژ
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  ُْكُتْب لَنا في هِذِه الࠩدنْيا َحَسنًَ‗ َو في اآلِخَرِة.ا  

  كلمه است. ١٢جمله دارای 

كتبْ   ١ فعل:/  اآلخرة، حسن↨، الّدنيا، هذه، نا  ٥ ها: اسم ـَ   ٦ ها: حرف/  اُ   اَلْ ، في، وَ ، اَلْ ، في،  ل

 لِهِذِه الُمْشِكلَِ‗؟  تَبَْحثوَن َعْن َحلٍّ لِماذا ال  

  كلمه است. ١٠جمله دارای 

  اَلْ  ، لـِ ، عن، ال،  لـِ   ٥ ها: حرف/  تَبَْحثونَ   ١ فعل:/  المشكل↨، هذه، حّل ، ماذا  ٤ ها: اسم

  (تحليل صرفي) آن در يك نگاه كلي فعل و تجزية 
گر كلمۀ موردنظر فعل باشد،    تجزيه و تحليل صرفی دارد كه عبارتند از: ٧ا

  

  زمان فعل (ماضی مثبت، ماضی منفی، مضارع نفی، امر، نهی، مستقبل، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ...) 1

  :گانۀ فعل صيغۀ چهارده 2

، نِ يْ تَ للمخـاطب، للمخاطبـ‗ / للمخـاطبينَ ، نِ يْ للمخـاطبَ ، للمخاطـب / للغائبات، نِ يْ للغائبتَ ، للغائب‗ / للغائبينَ ، نِ يْ للغائبَ ، للغائب(

  )الغير مع للمتكلّم، وحده للمتكلّم / للمخاطبات

  خوانيد. / در درس سوم و چهارم كتاب دهم به تفصيل می يا مزيد بودن و نوع باب آن مجرد 3

است. مانند: َوَعـَد، يََسـَر، » و، ا، ی«های  / فعلی است كه يكی از حروف اصلی آن حرف نوع آن صحيح يا معتل و 4

  قاَل، باَع، َدعا، هََدی

  / فعلی كه نياز به مفعول ندارد، فعل الزم و فعلی كه به مفعول نياز دارد، متعدی است. متعدی ياالزم  5

علوم و فعلی كه فاعل آن ناشـناخته و مجهـول اسـت فعـل / فعلی كه فاعل آن معلوم است، م مجهول يامعلوم  6

  مجهول است.

حرف آخر آن متغير است / فعلی كه حركت آخرش ثابت است مبنی (َذهََب، َكَتَب، َفِهَم) و فعلی كه  معرب يا مبنی 7

 َ   يَْذهَْب) نام دارد. مْ معرب (يَْذهَُب، َأْن يَْذهََب، ل
 

  
  خوانيد. های بعدی می ها و كتاب و برخی ديگر در درس ايد خواندهحال  گانه را تا به ٧های  برخی از ويژگی

 

  فعل ماضي و چهارده صيغه 
هايی دارد كـه همـان ضـماير  دهد و پسوندها و شناسه فعل ماضی (１ذشته)، فعلی است كه انجام دادن كاری را در زمان گذشته نشان می

  كند): شود (تغيير می آيد و به اصطالح صرف می چهارده صيغه (ساختار) درمیگانه به  های چهارده فاعلی هستند و با تغيير شناسه

  گانه ریشه (بن، ماده فعل) + تغییر ضمیرهای چهارده
  

  صيغه است: ٦البته در زبان فارسی و انگليسی به دليل نداشتن مذكر و مؤنث و نيز مثنی صرف فعل در 

  د ـ نوشتندنوشتم ـ نوشتی ـ نوشت ـ نوشتيم ـ نوشتي در فارسی:

  در انگليسی:

I wrote. / You wrote. / He wrote. / We wrote. / You wrote. / They wrote 

  حروف اصلی: ک ـ ت ـ ب): الكتاب↨صرف فعل ماضی از مصدر نوشتن ( 

  َكَتبْناـ  َكَتبُْت  / َكَتبُْتنَّ ـ  ماَكَتبْتُ ـ  َتبِْت كَ  / مَكَتبْتُ ـ  ماَكَتبْتُ ـ  َكَتبَْت  / َكَتبْنَ ـ  َكَتَبتاـ  َكَتَبْت  / َكَتُبواـ  َكَتباـ  َكَتَب 
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صيغۀ ديگـر  ١٢ندارد، ولی در بارز ) ضمير للغائب↨ـ  للغائب( ٤و  ١يابيم كه فعل ماضی در صيغۀ  درمی ،صيغۀ ماضی ١٤با دقت در صرف 

  ضمير فاعلی بارز وجود دارد.

  نا  ُت   نَّ تُ   ماتُ   ِت   متُ   ماتُ   َت   نَ   ا  و  ا   ضماير فاعلی

  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٣  ٢  های  در صيغه

 
گر پيش از فعل ماضی (َفَعَل) حرف    بيايد فعل ماضی نقلی خواهد بود:» قد«ا

  است (ماضی نقلی) َقْد َأْوَجَد: پديد آورده َأْوَجَد: پديد آورد (ماضی ساده) 
 

  فعل ماضي منفي و چهارده صيغه 
  گونه است: كنيم و راه ساختن آن اين را در زمان گذشته بيان می كاریماضی منفی، فعلی است كه به واسطۀ آن انجام نشدن 

  مای نفی + فعل ماضی
  : نخوانديدأْتُمقَرَ  ما: نفهميديد ـ فَِهْمتُنَّ  ما: ننوشتند ـ َكتَبوا ما: ننوشيدی ـ َشرِبْتَ  ما

  شود: های ديگر در چهارده صيغه و ساختار صرف می نيز مانند فعلبديهی است فعل ماضی منفی 

  ـ َخَرجُْتما ماـ  جِْت رَ خَ  ما / َخَرجُْتم ماـ  َخَرجُْتما ماـ  َخَرجَْت  ما / َخَرجْنَ  ماـ  َخَرَجتا ماـ  َخَرَجْت  ما / واَخَرجُ  ماـ  ما َخَرجا ـ ما َخَرجَ 

  َخَرجْنا ماـ  َخَرجُْت  ما / َخَرجُْتنَّ  ما

  فعل مضارع و چهارده صيغه 
ـ  أـ  تـــ  يــد (حروف مضارعه: دهد و با پيشون و آينده نشان می فعل مضارع (حال ـ آينده)، فعلی است كه انجام دادن كاری را در زمان حال

  اعلی هستند:رود كه همان ضمير ف كار می  هايی به ) و پسوندها و شناسهأتينن (

  گانه حروف مضارعه + ریشه (بن، مادۀ فعل) + تغییر ضمیرهای چهارده

  + ... كتب+  يـ 

َ ـ  ُب تُ كْ أَ  / نَ بْ تُ كْ تَ ـ  بانِ تُ كْ تَ ـ  بينَ تُ كْ تَ  / بونَ تُ كْ تَ ـ  بانِ تُ كْ تَ ـ  ُب تُ كْ تَ  / نَ بْ تُ كْ يَ ـ  بانِ تُ كْ تَ ـ  ُب تُ كْ تَ  / بونَ تُ كْ يَ ـ  بانِ تُ كْ يَ ـ  ُب تُ كْ يَ    ُب تُ كْ ن

صـيغۀ  ٩ضمير بارز ندارد ولی در  ١٤و  ١٣، ٧ ،٤، ١های  يابيم كه فعل مضارع در صيغه درمی ،صيغۀ مضارع ١٤با دقت و توجه در صرف 

  ديگر ضمير فاعلی بارز وجود دارد.

  نَ   ا  يـ  و  ا  نَ   ا  و  ا   ضماير فاعلی

  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٦  ٥  ٣  ٢   های در صيغه

  شود. بنابراين: گفته می نون اعراب ،صيغۀ مضارع نون (ِن ـ َن) به كار رفته كه به آن ٧در  البته بعد از ضماير فاعلی،
  

ـُ كْ يَـ   ونَ ـُتـب

  

  فعل امر مخاطب (حاضر) و شش صيغه 
  گونه است: كنيم و راه ساختن آن اين حال طلب میفعل امر، فعلی است كه به واسطۀ آن از مخاطب انجام دادن كاری را در زمان 

  ْكتُُب   تَْكتُُب كنيم:  گيريم و حرف مضارعه را از آغاز فعل حذف می ابتدا فعل مضارع را در نظر می الف)

ْكتُ   ْكتُُب  آوريم: ) میاُ ـ  اِ به جای حرف مضارعه همزه ( ب)   ُب اُ

 حرف مضارعه
 ضمير فاعلي بن فعل

 نون اعراب
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  دهيم. مي» همزه«به ساكن برخورد كرديم » تـ«حواسمان باشد اگر بعد از برداشتن 

گر حركت عين الفعل مضارع سنجيده می حركت همزه با توجه به حركت عين شود، اما  الفعل مضموم بود، همزه نيز مضموم می شود يعنی ا

گر مفتوح يا مكسور بود، حركت همزه فقط مكسور می   شود. ا

كن می حرف ج) ْكتُُب  كنيم: آخر فعل را سا ْكتُبْ   اُ   (بنويس) اُ

گر حرف آخر د) ْكتُبوا  تَْكتُبونَ كنيم:  نون اعراب باشد، نون را حذف می ،ا   (بنويسيد) اُ
  

  یا حذف نون اعرابفعل + سکون در آخر  )بن، مادۀ فعل( + ریشهزه مه
  

  ِاْعلَْم ـ ِاْعلَما ـ ِاْعلَموا / ِاْعلَمي ـ ِاْعلَما ـ ِاْعلَْمنَ  گونه است: در شش صيغه اين» ِعلْم: دانستن«رف فعل امر حاضر از مصدر ص

  
ـِ ( امر الم ،صيغة متكلم) وبخواهيم به صورت امر بياوريم، بر سر فعل مضارع 2صيغة غايب +  6متكلم باشد ( يااگر فعل، غايب  ) ل

  دهد. مي »بايد«معني » لـِ«كنيم و يادمان باشد كه اين  كنيم و نون اعراب را حذف مي وريم و آخر فعل را ساكن ميآ مي
  

  (بايد بنويسيم) لِنَْكتُبْ   نَْكتُُب   (بايد بنويسند) لَِيْكتُبوا  يَْكتُبونَ   (بايد بنويسد) لَِيْكتُبْ   يَْكتُُب 

  فعل نفي (مضارع منفي) و چهارده صيغه 
  گونه است: دهيم و راه ساختن آن اين مضارع منفی، فعلی است كه به واسطۀ آن انجام نشدن فعل در زمان حال و آينده را خبر می

  

  + فعل مضارعالی نفی 
  

ُكُل  الروم ـ  : نمیأَْذهَُب  ال َ  الفهمد ـ  : نمیيَْفَهمُ  الوريم ـ خ : نمینَأْ   دنويسن ی: نمْكتُبونَ ي

  گونه است: اين» ُجلوس: نشستن«صرف فعل نفی در چهارده صيغه از مصدر 

/ ال تَْجلِسيَن ـ ال تَْجلِسـاِن ـ  ال تَْجلُِس ـ ال تَْجلِساِن ـ ال تَْجلِسونَ  /ِن ـ ال يَْجلِْسَن سوَن / ال تَْجلُِس ـ ال تَْجلِساال يَْجلُِس ـ ال يَْجلِساِن ـ ال يَْجلِ 

  ال أَجْلُِس ـ ال نَْجلُِس  /ال تَْجلِْسَن 

  فعل نهي و چهارده صيغه 
  گونه است: كنيم و راه ساختن آن اين فعل نهی، فعلی است كه به واسطۀ آن انجام ندادن كاری را طلب می

  يَْكتُُب  ال  يَْكتُُب  + الآوريم:  را بر سر مضارع می» ال«الی نهی  الف)

گر نون اعراب داشته باشد نون آن را حذف می ب) كن كرده و ا   كنيم: حرف آخر مضارع را سا

  نويسيد: نبواتَْكتُ  ال: نبايد بنويسند ـ يَْكتبا ال: نبايد بنويسد ـ يَْكتُبْ  ال  يَْكتُُب  ال
  

  یا حذف نون اعراب فعل سکون در آخرالی نهی + 
  

  گونه است: اين» َذهاب: رفتن«صرف فعل نهی در چهارده صيغه از مصدر 

  وا / ال تَْذهَبي ـ ال تَْذهَبا ـ ال يَْذهَْب ـ ال يَْذهَبا ـ ال يَْذهَبوا / ال تَْذهَْب ـ ال تَْذهَبا ـ ال يَْذهَبَْن / ال تَْذهَْب ـ ال تَْذهَبا ـ ال تَْذهَب

 َن / ال أَْذهَْب ـ ال نَْذهَْب ال تَْذهَبْ 

  فعل مستقبل (آينده) و چهارده صيغه 
گر حرف  فعل مستقبل (آينده)، فعلی است كه انجام شدن كاری را در زمان آينده (نزديک يا دور) نشان می ـ دهد. در زبان عربی ا سَـ

  شود. ريم، فعل مستقبل (آينده) درست می(برای آيندۀ دور) را قبل از فعل مضارع بياو َسْوَف (برای آيندۀ نزديک) و حرف 

  سـَ یا سوف + فعل مضارع
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زَ  زُ  : مجهز كرد (ماضی) جَهَّ زُ  كند (مضارع)  : مجهز میيَُجهِّ ـزُ يُجَ  َسـْوَف  : مجهز خواهد كرد (مستقبل نزديک) َسُيَجهِّ : مجهـز هِّ

  خواهد كرد (مستقبل دور)

  گونه است: اين» نَْشر: پخش كردن«صرف فعل مستقبل در چهارده صيغه از مصدر 

ُشـراِن ـ َن / َسَتنُْشـريَن ـ َسَتنْ روُش راِن ـ َسَتنْ َسَتنُْشراِن ـ َسَينُْشْرَن / َسَتنُْشُر ـ َسَتنُْش َسَينُْشُر ـ َسَينُْشراِن ـ َسَينُْشروَن / َسَتنُْشُر ـ 

  َسَتنُْشرَن / َسأَنُْشُر ـ َسنَنُْشرُ 

  فعل ماضي استمراري 
گر بعد از فعل    خواهد بود:» ماضی استمراری«در زبان فارسی  ،اين دو فعل روی هم ،بيايد» مضارع«فعل » كانَ «ا

ْ  كانَت   .)ردندك امتحان میآموزان را  ها دانش . (خانم معلمالتِّلْميذاتِ  يَْمتَِحنَّ ُمَعلِّماُت ال

  ماضی استمراری  

  فعل ماضي بعيد 
گر بعد از فعل    خواهد بود: » ماضی بعيد«بيايد در زبان فارسی » قَدْ «به همراه  »فعل ماضی« ،»كان«ا

َجرِة الَْجميلَ↨ِ    .)نگاه كرده بودندآموزان به آن درخت زيبا  . (دانشكاَن التَّالميُذ قد نَظَروا إلَی تِلَک الشَّ

  ماضی بعيد  

  
  : كان + (قد) + ماضينيايد» قد«در فعل ماضي بعيد كن است مم

  (تحليل صرفي) آن در يك نگاه كلي اسم و تجزية 
شناسـی  شود و بـه آن تجزيـه، كلمه های فردی و بدون توجه به نقش آن در جمله، تحليل صرفی گفته می از نظر ويژگی به بررسی كلمات

) بـه نََجـَح التِّلْميـُذ فـي ُدروِسـهِ بر اين اساس در جملـۀ ( شود. گفته می» تركيب«ه اعراب شود و بررسی نقش كلمه در جمل نيز اطالق می

 شـود. عـراب آن گفتـه میاِ  ،) در عبـارتالّتلميـذ(واژة نقـش به بررسی تحليل صرفی و  ،)الّتلميذهای فردی و تجزيۀ كلمه ( بررسی ويژگی

گر به واژۀ توان به دو ديد كلمات را نگاه كرد. به  بنابراين، می   شود: گونه می دو گونه نگاه كنيم، اين »الّتلميذ«عنوان مثال ا

  جامد، معرفه به ال ...مفرد، مذكر،   آن تحليل صرفی )١

  فاعل، مرفوع  آن عراباِ  )٢

گر كلمۀ موردنظر    تجزيه و تحليل صرفی دارد كه عبارتند از: ٧ ،د فعلنيز مانن اسم باشد،» اسم«بر اين اساس، ا
  

  

  تعداد اسم (مفرد، مثنی، جمع و نوع آن) 1

  جنسيت اسم (مذكر، مؤنث) 2

  خوانيد. اول كتاب يازدهم میدرس / در درس آخر كتاب دهم و  جامد يا مشتق و نوع آن 3

و اسمی كه حركت آخرش متغير اسـت » الّذيهَُو، مََتی، «/ اسمی كه حركت آخرش ثابت است مبنی  معرب يا مبنی 4

  ...»، تلميذاً، تلميُذ، تلميذٍ «معرب نام دارد 

  خوانيد. / در درس سوم كتاب يازدهم می نكره يا معرفه و نوع آن 5

) و  گانه و تنـوين می های سه ها منصرفند يعنی تمام حركت / بيشتر اسم منصرف يا غير منصرف 6 ـٌ ـ ـُ ـٍ ـِ ـً ـَ پذيرنـد (

نـام نيـز است و » مَفاِعل، مَفاعيل، َأفَْعل«هايی كه بر وزن  پذيرند. مانند اسم غير منصرف، تنوين و كسره نمی های اسم

  ها. شهر و كشور و نام خانم

ْ است اسم مقصور (هُدی، دُ » ، اي«/ اسم معربی كه آخرش  اآلخر مقصور يا منقوص يا ممدود يا صحيح 7 يا)، اسمی كه ن

ْ است اسم منقو» ي«آخرش  ْ ص (ال هايی  ، خضراء) و اسـماست اسم ممدود (ماء» اء«كه آخرش  ، اسمیوالي)تَ مُ هادي، ال

  است. اآلخر كدام از اين حروف نيست، اسم صحيح هيچ انكه آخرش
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  خوانيد. های بعدی می ها و كتاب و برخی ديگر در درس ايد خواندهگانه را تا به حال  ٧های  برخی از ويژگی

  

  تعداد اسم 
  شود: مفرد، مثنی، جمع (مذكر سالم، مؤنث سالم، مكسر) از نظر تعداد به سه دسته تقسيم می اسم

  كند و عالمت خاصی ندارد. اسمی است كه بر يک موجود داللت می مفرد: الف)

  الُغرف↨ ـ ضوء ـ طائر ـ المتروك↨ ـ اللّيل ـ الّنورـ  المدرس↨ـ  الكالمـ  ِجدارٌ كتاٌب ـ  
  

  گونه است: كند و راه ساختن آن اين ست كه بر دو موجود داللت میاسمی ا مثنی: ب)
  

  »ینِ«یا » انِ«اسم مفرد (مذکر یا مؤنث) + 
 

  الُْغرفَتَيْنِ ـ  الُْغْرفَتانِ ـ  الَْمْدَرَستَيْنِ ـ  الَْمْدَرَستانِ ـ  الَْكالَميْنِ ـ  الَْكالمانِ ـ  ِجداَريْنِ ـ  ِجدارانِ ـ  كِتابَيْنِ ـ  كِتابانِ  
  

  گونه است: كند و راه ساختن آن اين های او داللت می اسمی است كه بر بيش از دو انسان مذكر يا صفت جمع مذكر سالم: ج)
  

  »ینَ«یا » ونَ«اسم مفرد مذکر انسان یا صفت او + 
  

  نّيوَن ـ إيرانّيينَ ـ سائِحوَن ـ سائِحيَن ـ إيرا َمظْلومينَ ـ  َمظْلومونَ ـ  صاِدقينَ ـ  صاِدقونَ ـ  ُمِجّدينَ ـ  نَ وُمِجدّ  
  

  
شود ميان مثنی و جمع مذكر سالم مشترک است كه بايـد بـا  های مفرد اضافه می كه به آخر اسم» ين«عالمت 

  توجه كرد كه مثنی است و يا جمع.» يـ«توجه به حركت نون (ِن ـ َن) و حركت ماقبل 

  مثنی يِْن ـَ 

  جمع مذكر سالم يَْن ـِ 

  ها را (دو معلم) در مدرسه ديدم. من معلم المدرس‗  المعلّميِن في رأيُت 

  معلم) در مدرسه ديدم. بيش از دوها را ( من معلم المدرس‗  رأيُت المعلّميَن في
 

  
حـذف  هـا نـون آن ،ـ َن) هستند به اسمی اضافه شـوند لم كه دارای نون (نِ هرگاه اسم مثنی و جمع مذكر سا

  شوند: و تنوين نيز در اسم مضاف حذف می »ال«كه  شود هم چنان می

  حذف شده است.» نَ «و هم نون » لا«/ هم  يران (مسلمانان ايران)مسلمو إ يران + إ المسلمونَ 

  مثنی حذف شده است.» نِ «/ حرف  آموز) لميِذ (دو كتاب دانشكتابا التّ   لميذكتاباِن + التّ 

  مثنی حذف شده است.» نِ «حرف /  (پدر و مادرم) والداَي   والداِن + ي

  مثنی حذف شده است.» نِ «/ حرف  (پدر و مادرم) والديَّ   والدي + ي  والديِن + ي

  حذف شده است. جمع مذكر سالم» نِ «/ حرف  العالَم (مسلمانان جهان) مسلمي مسلميَن + العالَم 

  مثنی حذف شده است.» نِ «/ حرف  (دو برادرم) يَّ وَ خَ أَ   َأَخَوْي + ي  َأَخَويِْن + ي

  مثنی حذف شده است.» نِ «/ حرف  (دو كشاورز ده) ّالحا القري‗ِ فَ  ّالحاِن + القري‗ فَ 
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