قواعد عربی پایه هشتم
نحوه ساخت فعل مضارع ( درس ) ۸
سوم شخص مفرد فعل ماضی ( خرج ) به اولش
أخْرُجُ

تخْرُجُ

ی ْخرُجُ

أ  ،تـ  ،یـ  ،ن

اضافه می کنیم .

ج
نخْرُ ُ

اول شخص مفرد

* أذهبُ  :می روم

دوم شخص مفرد

** تذهبُ  ،تذهبین  :می روی

* ضمیر :أنا (من )

درس ۸

** أنْت  ،أنْتِ ( تو )

درس ۳

*فعل مستقبل
س  +فعل مضارع

در ترجمه فارسی فعل مستقبل ( آینده ) از خواهم  ،خواهی  ،خواهد  ،خواهیم  ،خواهید

خواهند

استفاده می کنیم .

سوف  +فعل مضارع

مثال برای اول شخص مفرد فعل مستقبل  :سأخْرُجُ  :خارج خواهم شد

سوف أخْرُجُ :خارج خواهم شد

*فعل وضمیر سوم شخص مفرد و اول شخص جمع
سوم شخص مفرد

* یذهبُ  ،تذهبُ  :می رود

اول شخص جمع

** نذهبُ  :می رویم

*ضمیر :هُو  ،هِی ( او )

** نحنُ ( ما )
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درس ۴

درس ۵

*کاربرد دو گانه ( ما )
ماهذا؟ هذا کتابٌ .

ما برای پرسش ؟

ما ذهب  :نرفت

ما برای منفی کردن فعل ماضی

درس ۶

*کلمه پرسشی لِماذا؟ (برای چه  ،چرا )
* منفی کردن فعل مضارع
درجواب لِماذا از لِأن یا لِ استفاده می کنیم .

لِماذا تنظرون إلی السّماء؟ لِأننا نبْحثُ عن الشّمس .

لِماذا یسْجُدُ اهلل؟ لِلشُّکر
ال  +فعل مضارع = مضارع منفی

ال یذهب  :نمی رود

*فعل وضمیر دوم شخص جمع
دوم شخص جمع
*ضمیر :أنْتُما ( شما دو )

*تذهبانِ  ،تذهبانِ ( مثنی ) ** تذهبون  ،تذهبْن  :می روید
**أنتُمْ أنتُن ( شما چند نفر )
درس۷

*کلمه پرسشی متی؟ ( کی  ،چه وقت  ،چه زمانی )
درجواب کلمه پرسشی متی همیشه زمان می آید .
متی نصرُاللِه؟ قریباً

متی ذهبت إلی المدرسﺔ؟ أمسِ

* *فعل سوم شخص جمع در اول جمله همیشه بصورت مفرد می آید.
الطّالبانِ یدخالنِ المدرسﺔ .

یدخلُ الطالبانِ المدرسﺔ .

10

غداً

*فعل و ضمیر سوم شخص جمع
سوم شخص جمع
*هُما  ( :آن دو )

*یذهبانِ  ،تذهبانِ (مثنی )

**یذهبون  ،یذهبْن  :می روند

**هُم ْ  ،هُن ( آنها چند نفر )

*کلمه پرسشی کیف ؟ ( چگونه  ،چطور )

درس ۹

در جواب کیف حاالت می آید .
کیف تذهبُ إلی المدرسﺔِ؟ بِالسیارةِ مسروراً

بِسرعﺔٍ ضاحِکاً و...............................

برای کلمه عِنْد لِ ل می توان ازمعنی دارد استفاده کرد .
عِنْدی :دارم

درس ۲

لکم :دارید

لِلّهِ صبرٌ کثیرٌ  .خدا صبر بسیاری دارد .
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درس ۱۱

واحد

واحدة

األوّل

األولی

إثنان

إثنتان

الثّانی

الثّانیﺔ

ثالث

ثالثﺔ

الثّالث

الثّالثﺔ

أربع

أربعﺔ

الرّابع

الرّابعﺔ

خمس

خمسﺔ

الخامس

الخامسﺔ

سِتّ

سِتّﺔ

السّادس

السّادسﺔ

سبع

سبعﺔ

السّابع

السّابعﺔ

ثمانی

ثمانیﺔ

الثّامن

الثّامنﺔ

تِسع

تِسعﺔ

التّاسع

التّاسعﺔ

عشْر

عشرة

العاشر

العاشرة

أحد عشر

إحدی عشرة

الحادی عشر

الحادیﺔ عشرة

إثنا عشر

إثنتا عشرة

الثّانی عشر

الثّانیﺔ عشرة

**نکته ها**
*هرگاه با سوم شخص مفرد یا سوم شخص جمع در زبان عربی از ما سوال کنند با همان سوم شخص مفرد و
ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .

** ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ دوم ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ازﻣﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اول ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﯿﻢ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ دوم ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﻣﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اول ﺷﺨﺺ ﺟﻤﻊ ﺟﻮاب ﻣﯽ .
دﻫﯿﻢ
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