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عربی را یاد بگیرید پس به درستی که آن سخن خداست که به وسیله ی آن با خلقش سخن می گوید. امام صادق)ع(
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مقدمه
 کتاب »عربی هشتم برای دانش آموزان تیزهوش« کتابی است از مجموعه ی »رشادت« که آن را آقای مهدی وحدانی 

زیر نظر دبیر محترم مجموعه رشادت تألیف نموده اند.
در این کتاب قواعد هر درس در قالب درسنامه به طور خالصه و همراه با مثال ها و تمرین های متنوع بیان شده و 
سپس تمرین های هدفدار برای تسّلط بیش تر بر ترجمه ی دروس و یادگیری عمیق تر قواعد در اختیار دانش آموزان 

قرار داده شده است.
دانش آموزان عزیز برای استفاده بهتر از این کتاب، باید پس از مطالعه ی درسنامه، تمرین های مربوط به آن درس را 
با دقّت حل کنند و با مراجعه به پاسخ نامه ی پایان کتاب و یا سؤال از دبیر محترم عربی کالس خود به رفع اشکال 

بپردازند و در پایان هر درس با پاسخ به آزمون های تشریحی و چندگزینه ای میزان یادگیری خود را ارزیابی کنند.
از ویژگی های این کتاب می توان به طراحی تمرین های متعدد و هدفدار مربوط به صرف اسم ها و فعل ها )در قالب 
جدول صرف( و یادآوری مطالب آموخته شده ی درس های قبلی و نشان دادن پیوستگی  درس ها به یک دیگر اشاره 

کرد.
دانش آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که هر درس هرچند هم که ساده باشد با درس های بعدی در ارتباط است 

و الزم است دائمًا تمرین، تکرار و یادآوری شوند.
امید است این کتاب به پیشرفت دانش آموزان عزیز در یادگیری هر چه بهتر زبان عربی که زبان قرآن است کمک کند.
آندرس،  محّمدی  ملیحه  سلیمانیان،  آرزو  خانم:  از  و  مجموعه  محترم  دبیر  و  مؤلف  از  می دانیم  الزم  پایان   در 
سکینه مظاهری )حروف چین و صفحه آرا(، طوبی عینی پور )نمونه خوان(، خانم شهبازی فرد و بهاره خدامی )گرافیست ها( 

که در به ثمر رساندن این مجموعه زحمات زیادی متحّمل شده اند، تشکر و قدردانی کنیم.
خوانندگان محترم می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در رابطه با این کتاب از طریق email با مؤلف محترم در 

Mahdi.vahdani@mobtakeran.com .میان بگذارند

انتشارات مبتکران   
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لا
رد
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فِّ الّسابعِ( ُل )ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ رُس اْلوَّ الدَّ

دوره ی )قواعد( درس های سال هفتم

 1( اسم )ُمَعّلٌم – ُمَعّلمٌة( )ُمَعّلامِن – ُمَعلَِّمتاِن( )ُمَعّلموَن – ُمَعلِّامٌت(

هذاِن  ، هاتاِن   /  هؤالِء نزدیک: هذا  ، هِذِه   /   

دور:  ذلک  ،   تلک  ،  اولئک

مکان: ُهنا ــ ُهناک و ...  
این جا     آن جا

اسم اشاره







اسم استفهام:  ما -       َمْن –   أیَن – َکْم – َکیَف – اَّی.... .
)چه چیز(  )چه کسی(    )کجا(   )چند(   )چگونه(   )کدام(

ِعْنَد، َتْحَت، َجْنَب، َخْلَف، اَماَم، َوراَء ...  )در جواب أیَن(
کلمه

ü

ý

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

ماضی )گذشته(: َذَهَب )رفت( 

مضارع )حال(: َیْذَهُب )می رود(

مستقبل )آینده(: َسْوَف َیْذَهُب )خواهد رفت(








2( فعل

ـ – ُثمَّ – أْم – َبل – لکْن و ...  َو – َفَ

 ِمْن – إلَی – َعَلی – ِبـ – لـِ – فی و ...

 إنَّ – أنَّ – لکنَّ – َکاَنَّ - لَیَت








3( حرف

 منفصل: ُهَو، ُهام، ُهم ...
 مّتصل: ـه، ـُهام، ـُهم ...








ضمیر

  مذکر: ×  ُمدرُِّس: معلم )مرد(

مفرد
  مؤّنث: ة - ـة  ُمْدرَِّسٌة: معلم )زن(

  مذکر: اِن – یِن  ُمَدرِّساِن، ُمَدرَِّسْیِن: دو معلم )مرد(
مثّنی 

  مؤّنث: تاِن – َتیِن  ُمَدرَِّستاِن – ُمَدرَِّسَتیِن: دو معلم )زن(
 اسم

)عدد - جنس(
 مذکر: وَن – یَن  ُمَدرِّسوَن – ُمَدرِّسیَن: معلم ها )مرد(

سالـم 
جمع مؤّنث: ات  ُمَدرّساٌت: معلم ها )زن(

مکّس:  × ُکُتب – أبواب – رِجال – ُحّفاظ – أْصِدقاء و ...






















ü

ý

ïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïï
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جدول صرف اسم:
عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

اسم
ُمؤِمنوَنُمؤِمناِنُمؤمٌنمذکر

ُمؤِمناٌتُمؤِمَنتاِنُمؤِمَنٌةمؤّنث

جدول صرف 14 صیغه ی فعل ماضی:
عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

)6 صیغه( غایب

3. َفَعلـوا2. َفَعلـا1. َفَعَلمذکر

6. َفَعْلَن5. َفَعَلتا4. َفَعَلْتمؤّنث

عدد
جنس

جمعمثّنیمفرد

)6 صیغه( مخاطب

9. َفَعْلُتم8. َفَعْلُتام7. َفَعْلَتمذکر

11َّ. َفَعْلُتام10. َفَعْلِتمؤّنث 12. َفَعْلتُّ

)2 صیغه( متکّلم
مع الغیروحده

14. َفَعْلنا )انجام دادیم(13. َفَعْلُت )انجام دادم(

ضامیر منفصل:
عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

غایب
3. ُهم2. ُهام1. هَومذکر

6. ُهن5َّ. ُهام4. هَیمؤّنث

عدد
جمعمثّنیمفردجنس

مخاطب

9. أنُتم8. أنُتام7. أنَتمذکر

12. أنُت11َّ. أنُتام10. أنِتمؤّنث

متکّلم
مع الغیروحده

14. َنحُن )ما(13. أنا )من(

انجام دادند انجام داد  

انجام دادید انجام دادی  

ایشان او 

شام تو 
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ضمایر متّصل:
 عدد

جمعمثّنیمفردجنس

غایب

3. ـُهم2. ـُهام1. ه - ـهمذکر

6. ـهن5َّ. ـُهام4. ـهامؤّنث

  عدد
جمعمثّنیمفردجنس

مخاطب

9. ـُکم8. ـُکام7. ـَکمذکر

12. ـُکّن11. ـکاُم10. ـِکمؤّنث

متکّلم
مع الغیروحده

14. نا: مان13. ی: م

صرف 14 صیغه ی فعل ماضی با اسم

غایب

عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

مذکر
1. هذا الّطالُِب ناِجٌح.

هَو َکَتَب واِجَبُه.

2. هذاِن الّطالِباِن ناِجحاِن.

ُهام َکَتبا واِجَبُهام.

ّلُب ناِجحوَن. 3. هؤالِء الطُّ

ُهم َکَتبوا واِجَبُهم.

مؤّنث
4. هِذِه الّطالبُة ناِجَحٌة.

هَی َکَتَبْت واِجَبها.

5. هاتاِن الّطالَِبتاِن ناِجَحـتاِن.

ُهام َکَتَبَتا واِجَبُهام.

6. هؤالِء الّطالِباُت ناِجحاٌت.

. ُهنَّ َکَتْبَ واِجَبُهنَّ

مخاطب

عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

مذکر
7. أنَت طالٌِب ناِجٌح.

کَتْبَت واِجَبـَک.

8. أنُتام طالِباِن ناِجحاِن.

َکَتْبُتام واِجَبُکام.

9. أنُتم ُطّلٌب ناِجحوَن.

َکَتْبُتم واِجَبُکم.

مؤّنث
10. أنِت طالَِبٌة ناِجحٌة.

کَتْبِت واِجبَِک.

11. أنُتام طالَِبتاِن ناِجَحتاِن.

َکَتْبُتام واِجَبُکام.

12. أنُتَّ طالِباٌت ناِجحاٌت.

. َکَتْبُتَّ واِجَبُکنَّ

متکّلم

مع الغیروحده

13. أنا طالٌِب ناِجٌح. َکَتْبُت واِجبی.

َنحُن طالِباِن ناِجحاِن. َکَتْبنا واِجَبنا.

َنحُن طالَِبتاِن ناِجَحتاِن َکَتْبنا واِجَبنا.

14. أنا طالِبٌة ناِجَحٌة. َکَتْبُت واِجبی.
َنحُن ُطّلٌب ناِجحوَن َکَتْبنا واِجَبنا.

َنحُن طالِباٌت ناِجحاٌت َکَتْبنا واِجَبنا

شان ش 

تان ت 
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 با توجه به تصویر پاسخ دهید.

لَِمن هِذِه اْلَحقیبُة؟أیَن اْلکتاُب؟ ما هِذِه؟أ هذا َجّواٌل؟

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

 ترجمه های ناقص را کامل کنید.

................ عاقل بهرت از ................... نادان است.    َعداَوُة اْلعاِقِل َخیٌر ِمن َصداَقِة اْلجاِهِل.  

................ ناشناخته هستند. سلمتی و ............... . ُة َو اْلماُن.  حَّ   ِنْعَمتاِن َمْجهولَتاِن الصِّ

................ مردم ................... برای مردم هستند.   أفَضُل الّناِس أَْنَفُعُهم لِلّناِس. 

................... زیر گام های ........................... است. هاِت.    اْلَجنَُّة َتْحَت أَقداِم اْلمَّ

...................................به ....................... با مردم.   َعلَیَک ِبـُمداراِة الّناِس.  

...................... زیاد است و ............... اندک است.   اْلَخیُر َکثیٌر َو فاِعُلُه َقلیٌل. 

 فقط ترجمه ی کلمات مشخص شده را بنویسید.

.......................  .....................    َسلَمُة اْلَعْیِش ِفی اْلُمداراِة. 

.......................  ...................... وِء.    اْلَوْحَدُة خیٌر ِمْن َجلیِس السُّ

........................  ..................... ْهُر َیوماِن َیوٌم لَک َو َیوٌم َعلَیَْک.    الدَّ

.......................  .....................   الـُمْسِلُم َمن َسِلَم الّناُس ِمْن ِلساِنِه َو َیِدِه. 

......................  .....................   أَْرَبَعٌة َقلیُلها َکثیٌر. اْلَفْقُر َو اْلَوَجُع َو اْلَعداَوُة َو الّناُر. 

 ترجمه ی درست را انتخاب کنید.
   ُحْسُن الُخُلِق ِنْصُف الّدیِن.

ب. خوش اخلقی نیمی از دین است.□ الف. خوش اخلقی نیمی از دین را حفظ کرده است.□		  

  َخیُر اْلُموِر أَْوَسُطها.

ب. بهرتین کار میانه روی است.  □ الف. بهرتین کارها میانه ترین آن است. □   

  َطَلُب اْلِعْلِم َفریَضٌة.

ب. خواست دانش واجب دینی است. □ الف. طلب کننده ی علم به واجب عمل کرده است. □   

  اْلُمؤمُن َقلیُل اْلَکلِم َکثیُر اْلَعَمِل.

ب. مؤمن کم حرف و زحمتکش است. □ الف. مؤمن کم حرف و پرکار است. □   
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 زیر هر تصویر تعداد آن را به عربی بنویسید.

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

 ترجمه کنید.

.......................................................................    َهل َجزاُء ااْلِحساِن إاّل ااْلِحساُن. )رحمن /60( 

.......................................................................   ااْلِنساُن َعْبُد ااْلِحساِن.   

.......................................................................   رُبَّ َکلٍم َجواُبُه الّسکوُت. 

.......................................................................   رَأْیاِن َخیٌر ِمْن رأٍی واِحٍد. 

....................................................................... َغِر َکالنَّْقِش ِفی اْلَحَجِر.    اْلِعْلُم ِفی الصِّ

 جاهای خالی را با اسم اشاره ی مناسب پر کنید.
   ........... الرَُّجُل، َطبیٌب. )نزدیک(  .......... اْلَمْرأَُة ناِجَحٌة. )دور(

  .......... اْلوالداِن في هِذِه اْلَمْدرَسِة. )نزدیک(  ......... اْلِبْنُت طالَِبٌة. )دور(

  ........ َورَْدتاِن َجمیَلتاِن. )نزدیک(  ......... اْلُمجاِهدوَن، صاِبروَن. )دور(

هاُت واِقفاٌت. )دور(   ........ اْلُعَلامُء، ناِجحوَن. )نزدیک(  ....... اْلُمَّ

 زیر فعل ماضی خط بکشید و سپس هر جمله را ترجمه کنید.

.............................................  هَی َغَسَلْت َملِبَسها.........................................    أنَت َفَعْلَت واِجبََک. 

.............................................  أنِت لَِعْبِت َمَع َصدیَقِتـِک ..................................   أنا ما رََجْعُت إلَی َبیتي. 

ُکم........................................... .............................................  أنُتم َدَخْلُتم َصفَّ   هَو َطرََق باَب َبیِتِه. 

.............................................  َنحُن َوَصْلنا إلَی ُغرَفِتنا..........................................  . ُکنَّ   أنُتَّ َخَرْجُتّ ِمْن َصفِّ

 کلمه و عبارت  داده شده را به هم وصل کنید. 

بالف

أبو المِّ □  

قیَمُتُه غالَیٌة □  

إْثنا َعَشَ َشْهراً □  

ِمْن َملِبِس الرِّجاِل □  

َعَدُد أّیاِم اْلُسبوِع □  

النََّظُر فی َوْجِهِهام ِعباَدٌة □  

َهب ôالذَّ

ô اْلوالِداِن

َنة ô السَّ

ô اْلَجّد

ô َسْبَعة

وال ô السِّ
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 کلمات مترادف را دو به دو کنار هم بنویسید.

َبْیتَعْیشَحیاةُبْستانوالَِدةَعداَوةوراَء

 َفّلحُعدوانَحدیَقةزاِرعَخْلفَمنزِلُاّم

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

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

 کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.

َجمیلَحزَِنِنهایةحاّرَقلیلِبداَیةغالِیةبارِد

َفِرَحَقبیحَتحَترَخیَصةآِخرَفوَقَکثیرأّول

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

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

 کلمه ی ناهماهنگ در هر ردیف را مشخص کنید.
□أولئـک□هاتاِن□ُهناک□ هؤالء
□أشجار□اِحسان□أْخشاب□ َفواِکه

□أب□ُاْخت□أخ□ أَْم
□أْرِبعاء□ِتْسَعة□ِستَّة□ َسْبَعة
□َوَجع□َفِرَح□کاَن□ َعِلَم
□َعن□َمن□ما□ َهل

□ُمْسِلمون□صالِحون□َسْبعون□ ُمؤِمنون
□َوراء□َجنب□َنهار□ َتحت
□لَوَحة□َشَجرَة□ُاْسَة□ صورَة
□أْبَیض□أحَمر□أْفَضل□ أْزَرق

 برای هر عبارت گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

بت□اْلُجُمَعة َیوٌم َمربوُک ِفی اْلُْسبوِع: □اْلسَّ
ٌس لِْلِعباَدِة: □اْلَمسِجد□اْلـَمْدرَسة َمکاُن ُمَقدَّ

وال ِمْن َملِبِس النِّساِء: □اْلُفْستان□السِّ
تاء□اْلَخریف َفصُل ِبداَیِة اْلـَمْدرََسِة: □الشِّ

ْبت ِبداَیُة أّیاِم اْلُْسبوِع: □اْلَ َحد□السَّ
□اْلَحدیَقة□اْلُحدود فیِه أشجاٌر َکثیرٌة:

: □اْلَجّدة□اْلَجّد والَِدُة اْلمِّ
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 جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید.

)اََخْذَن، اََخذوا، اََخَذْت (    فاِئزاُت اْلُمساَبَقِة ............. اْلَجواِئَز.  

)َحَصْدَن ، َحَصدوا، َحَصْدُتم(   هؤالء اْلَفّلحوَن .............. اْلَمحصوَل.  

)َجَلْسِت، َجَلَس، َجَلَسْت(   هِذِه اْلَمرأُة ............. َعَلی اْلرِض.  

)َوَقَف، َوَقفوا، َوَقْفُتم( ّلُب ............... َحوَل ُمَدرِِّسِهم.     الطُّ

)َوَجْدنا، َوَجْدُت، َوَجَدتا(   َنحُن ................. َحقیبًة ِفی الّشاِرِع.  

)َوَصَل، َوَصَلْت، َوَصّلَت( هَذا الّسائُق ............ إلَی ِنهاَیِة الّطریِق.    

)َوَجْدُتـام، َوَجْدُتم، َوَجدوا(   اْلُمساِفروَن .............. ِمفتاَح ُغرَفِتِهم.  

)اِْشرَتَْیَت، اِْشرَتی، اِْشرَتیِت( غیَر؟    یا ُاْختی، لاِمذا .............. هَذا اْلُفْستاَن الصَّ

 معادل مؤنّث هر کلمه را بنویسید.
 َجَلْسَت: .....................  ناِجحوَن: ...................   اْلصدقاء: .....................  جالِس: .......................

 َنَصُْتم: .....................  اْلُعَلامء:......................   َحَصَد: ............................ شاِکراِن: .....................

 موارد خواسته شده را بنویسید.

 ......................    مفرد »أقدام«:   

......................   جمع »َصدیَقة«:   

......................   مؤّنث »هذاِن«:  

......................   جمع مکس »حاِفظ«:   

  علمت فعل ماضی »مفرد مؤّنث مخاطب«: ....................

 ترجمه کنید. )عربی به فارسی ـ فارسی به عربی(

َذَهبا: ......................  َذَهب: رفت

َفَعلوا:...................... َفَعَل: انجام داد

َخَرْجَن:...................... َخَرَج: خارج شد

َکَتَبْت: ...................... َکَتَب: نوشت

َجَلْسنا: ...................... َجَلس: نشست 

: یاری کرد َنَصُْت:...................... َنَصَ

َقَطْعنا: ...................... َقَطَع: برید 

َقَذْفُتم: ..................... َقَذَف: انداخت

َقِبْلنا: ...................... َقِبَل: پذیرفت

َفَتْحِت: ...................... َفَتَح: باز کرد 

...................... : پوشیدم لَِبَس: پوشید 

...................... : ایستادیمَوَقَف: ایستاد

...................... : بازی کردی )مذکر( لَِعَب: بازی کرد

...................... : فراموش کرد )مؤّنث( َنِسَی: فراموش کرد 
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...................... : یافتید )مردها( َوَجَد: یافت

...................... : دیدند )زن ها( »رَأَی«: دید

...................... : یاد کردید )دو مرد( َذَکَر: یاد کرد 

...................... : داخل شدند )دو زن( َدَخَل: داخل شد

...................... : نوشیدید )زن ها( َشَِب: نوشید

...................... : باال رفتند )مردها( َصِعَد: باال رفت 

 هر کلمه را در جای مناسب آن در جدول قرار دهید و سپس مفرد آن را بنویسید. 

)صاِلحاٌت، أّیام، عاِلامِن، ُمَدرِّسوَن، َرُجالِن، أْخشاب، َمْدرَستاِن، ُمؤِمناٌت، ألوان(

مفردمثّنیمفردجمع مکّسمفردجمع سالـم

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

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

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

 غلط های مشخص شده را اصالح کنید.

........................    أُّمی َغَسَل َوْجَهها.   

.......................   أنُتّ َنَصُْتم اَْصِدقاءَُکم.  

.......................   هؤالِء اْلطفاُل َکَتبا َدرَسُهم.  

.......................   َمریُم َو َنرِجُس َفَعَلْت واِجَبُهام. 

.......................  . فِّ   َنحُن طالباٌت َخرَْجَن ِمَن الصَّ

 جدول زیر را کامل کنید.

جمعمثّنیمفرد

ُبیوت......................................

......................................باِئع

حاِفظات......................................

...................جالَِستاِن...................

......................................َجنَّة

رِجال......................................

......................................َصدیق
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 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. )1/5 نمره(
.................................................   اْلُمسِلُم َمن َسِلَم الّناُس ِمْن لِساِنِه َو َیِدِه. 

.................................................   َمْن َزَرَع اْلُعْدواَن، َحَصَد اْلُخْسانَ 

..............................................   َسلَمُة اْلَعْیِش ِفی اْلُمداراِة.  

 فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. )1 نمره(

 .................... ....................   أَدُب اْلَمْرِء َخیٌر ِمْن َذَهِبِه.    أیَن ُأْسَُتـَک؟ 

 .................... وِء.  ....................   اْلَوْحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس السُّ   النََّظُر ِفی اْلُمْصَحِف ِعباَدٌة. 

 ترجمه ی ناقص را کامل کنید. )1/5 نمره(
مؤمن، کم حرف ................. است.   اْلـُمؤمُن َقلیُل اْلَکلِم َکثیُر اْلَعَمِل. 

دانشمند .............. مانند درخت .............. است. َجِر ِبل َثـَمٍر.    اْلعالُِم ِبل َعَمٍل َکالشَّ

ساعتی ............... از عبادِت ............ سال ........... است. ُر ساَعٍة َخیٌر ِمْن ِعباَدِة َسْبعیَن َسَنًة.    َتَفکُّ

 موارد خواسته شده را بنویسید. )1 نمره(
.......................... ..........................  جمع »َطبیَبٌة«:     مفرد »اْلُعَلامُء«:  

.......................... ..........................  متضاد »َجمیل«:     مرتادف »ُاّم«:  

 ترجمه کنید. ) 2 نمره(

...................... : باال بردیم رََفَع: باال بردَوَجْدُتم: ....................  َوَجَد: یافت

...................... : نوشتند )مذکر( َکَتَب: نوشتَطرََقْت: .................... َطرََق: کوبید

: یاری کرد .................... : یاد کرد )مؤّنث( َذَکَر: یاد کردَنَصُْت: ................. َنَصَ

.................. : انجام دادی )مذکر( َفَعَل: انجام داد رََجْعَن: .................. رََجَع: برگشت

 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. )1 نمره(
وال□اْلُفْستان ِمْن َملِبِس الّنساِء َو اْلَبناِت: □السِّ

َهب□اْلَقمیص قیَمُتُه غالیٌة ِجّداً: □الذَّ
َنة إْثنا َعَشَ َشْهرًا: □اْلُْسبوع□السَّ
□َغًدا□أْمِس اْلَیوُم اْلـامضی:

 جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید. )1 نمره(
)َذَهَب( نا.    )َفَعَل(  َنحُن ............... إلَی َصفِّ   هَی ............. واِجَبها.  

)أَکَل( )َطرََق(  أّیها اْلصِدقاُء، َهل ........... ِمَن اْلَفواِکِه؟     الّضیوُف ............. باَب َبیِتنا.  

 غلط های مشخص شده را اصالح کنید و در جای خالی بنویسید. )1 نمره(

............................ ............................  أولئک اْلّمهاُت جالسوَن.     هاتاِن اْلِبْنتاِن، صاِبراِن. 

  َمْن هَذا اْلَولَُد اَخوَک؟ ــ َنَعم. ............................	 یا َبناُت َهل َعرَْفُتم اْلُمَعلِّمَة اْلَجدیَدَة؟ ............................
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 ترجمه ی صحیح را مشخص کنید.
یاری خدا در همبستگی است.    َیُدالّلِه َمَع اْلَجامَعِة:  

نگاه کردن به سه نفر عبادت است.   النََّظُر فی َثلَثِة أشیاَء ِعباَدٌة:  

هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند، شایستگان هلک می شوند.    اِذا مَلَک اْلراِذُل، َهلََک اْلفاِضُل:  

  َمْن َزَرَع اْلُعدواَن َحَصَد اْلُخْساَن:  اگر دشمنی بکارد، پشیامنی درو می کند. 

  در کدام گزینه کلمه ی ناهماهنگ به کار رفته است؟

  َوَقعَ، َقَذَف، َسِلَم، قاَل     َمْصَنع، َمْکَتَبة، َمْدرََسة، َمَلَکْت

  هذا، هِذِه، ذلَک، تِلَک   الِعبوَن، فاِعلیَن، مدرّسوَن، صالِحیَن 

 نگارش کدام گزینه نادرست است؟
  هؤالِء اْلصِدقاُء، واِقفوَن.   هذاِن اْلباِئعاِن، شاِکرَتاِن. 

هاُت، صالِحاٌت.    هذاِن اْلَولَداِن، صاِبراِن.    أولئک اْلُمَّ

 در کدام گزینه دو کلمه متضاد نیستند؟
  ِنهایة ≠ ِبداَیة  رَخیَصة ≠ غالَِیة  َیمین ≠ َنهار  حاّر ≠ باِرد

 در کدام گزینه فعل ماضی صحیح ترجمه شده است؟
: یاری کردید  لَِعبوا: بازی کردید   َطرََقْت: کوبیدم  رََجْعُت: برگشتی  َنَصُْتنَّ

 ترجمه ی کدام گزینه نادرست است؟

  أنَت ما َفَعْلَت واِجباِتـَک: تو تکالیفت را انجام ندادی. 

  أنِت َغَسْلِت َملِبَسـِک: تو لباس هایت را شستی.

  هَو لَِعَب َمَع َصدیِقِه: او با دوستانش بازی کرد.

  أنا ما رََجْعُت إلَی َبیتي: من به خانه ام برنگشتم. 

 ترجمه ی هر دو لغت در کدام گزینه صحیح نیست؟
  النََّظر: نگاه / ِسوال: پیراهن    اْلَوْحَدة: تنها /  ُغرَفة: اتاق

  َجلیس: همنشینی /  فائز: برنده  أْلوان: رنگ /  ُهناک: این جا

 در کدام گزینه کلمات با توضیح داده شده صحیح است؟
  جمع مکس: أوَسط    أفَضُل الّناِس: أکربُُهم

  َسلَمُة اْلَعْیِش: ِفی ااْلحسانِ    َبلُء ااْلِنساِن: فی لِساِنِه

ْبِت َو َغداً یوُم ...... .  الْیوُم یَوُم السَّ
  ااْلِْثَنینِ  اْلَحدِ  الثُّلثاءِ  اْلُجُمَعِة

 در کدام گزینه جمع »مکّسر« به کار نرفته است؟
  َکم َعَدُد اْلجحاِر؟    ُمجالََسُة اْلُعَلامِء ِعباَدٌة.

  هؤالِء اْلصِدقاُء واِقفوَن.    اْلَوحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس الّسوِء. 
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ْرُس الّثانی )أهّمیَُّة اللَُّغِة الَْعَربیَِّة( الدَّ
	

فعل مضارع )1(
سال گذشته با 14 صیغه ی فعل ماضی آشنا شدیم. امسال با 14 صیغه ی فعل مضارع آشنا خواهیم شد.

فعل ماضی: بر انجام شدن کار یا روی دادن حالت در زمان گذشته داللت می کند.

فعل مضارع: بر انجام شدن کار یا روی دادن حالت در زمان حال و آینده داللت می کند.

مضارع )حال – آینده(ماضی )گذشته(

َیْذَهُب: می رودَذَهَب: رفت

َیْکُتُب: می نویسدَکَتَب: نوشت

َیْضُِب: می زندَضََب: زد

َیْدُخُل: داخل می شودَدَخَل: داخل شد

َیْفَعُل: انجام می دهدَفَعَل: انجام داد

رصف فعل ماضی ــ مضارع )در زبان فارسی(:

مضارعماضی )گذشته(

ما می رویممن می رومما رفتیممن رفتم

شام می رویدتو می رویشام رفتیدتو رفتی

ایشان می رونداو می رودایشان رفتنداو رفت

طریقه ی ساخت فعل مضارع:

صیغه ی اول فعل مضارع، از صیغه ی اول فعل ماضی ساخته می شود.

بیش تر فعل های ماضی در صیغه ی اول، سه حرفی )و حروف اصلی فعل( هستند.

َذَهَب ـ َکَتَب ـ َخَرَج ـ َدَخَل ـ َفَعَل ...

 برای ساخت فعل مضارع یکی از حروف ) َیـ - َتـ - أَ – َنـ ( را بر س حروف اصلی فعل قرار می دهیم. )به این حروف، 

حروف مضارع یا »أَتْیَن« گفته می شود.(

طریقه ی ساخت صیغه ی )1(: )اصلی ترین و مهم ترین صیغه ی فعل مضارع(

1- حرف مضارع »َیـ « را در ابتدای فعل ماضی قرار می دهیم. )َیذهب(

2- اولین حرف اصلِی »فعل« را ساکن می کنیم. )َیْذهب(

ـُــ قرار می دهیم. )َیْذهُب( 3- روی سومین حرف اصلِی »فعل«: ضّمه ـ

4- حرکِت دومین حرف اصلِی »فعل« سامعی )شنیدنی( است. یعنی یا باید از عرب زبان ها بشنویم و یا به کتاب لغت مراجعه 

ـُــ قرار می دهند. کنیم و معموالً برای نشان دادن حرکِت دومین حرف اصلی فعل مضارع، در مقابل فعل ماضی، حرکت ــَــ ، ـــِــ ، ــ

مثال:

َذَهَب ــَــ ، یعنی باید بخوانیم: َیْذَهُب
َجَلَس ــِــ ، یعنی باید بخوانیم: َیْجِلُس

ـُــ ، یعنی باید بخوانیم: َیْنُصُ َنَصَ  ــ
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 به حرکِت دومین حرف اصلی فعل مضارع )به هنگام رصف 14 صیغه ( بیش تر دقت کنیم.

در این درس فقط با صیغه های 13، 10 ، 7، 1 فعِل مضارع آشنا می شویم.

عدد
جنس

جمعمثّنیمفرد

غایب

مذکر
1. هَو َیْذَهُب.
او می رود )مرد(

2. ُهام .........
ایشان می روند. )دو مرد(

3. ُهم ........
ایشان می روند. )مردها(

مؤّنث
4. هَی .......

او می رود. )زن(

5. ُهام .........
ایشان می روند. )دو زن(

6. ُهنَّ ........ 
ایشان می روند. )زن ها(

عدد
جمعمثّنیمفردجنس

مخاطب

7. أنَت َتْذَهُب.مذکر
تو می روی. )مرد(

8. أنُتام .........
شام می روید. )دو مرد(

9. أنُتم ........
شام می روید. )مردها(

10. أنِت َتْذَهبیَن.مؤّنث

تو می روی. )زن(

11. أنُتام ........

شام می روید. )دو زن(

12. أنتَّ .......

شام می روید. )زن ها(

متکّلم
مع الغیروحده

13. أنا اَْذَهُب.
من می روم.

14. َنحُن .......
ما می رویم.

صیغه 1 »َیـ ...ُ «

فارسی: سوم شخص مفرد )او می رود(  

عربی: مفرد مذکر غایب  

اول فعل: حرف مضارع »َیـ «   

عالمت     
آخر فعل: ... ُ  »َیـ ..ُ.«  َیْذَهُب  ،  َیْفَعُل     ،  َیْجِلُس  ،    َیْنُظُر   ، َیِضُب...   

)می رود   ، انجام می دهد  ،  می نشیند   ،  نگاه می کند ،   می زند(  

ضمیر منفصل: هَو: او    

ضمیر مّتصل: ـه: او، ـَش، آن  

ترجمه: هَو َیْفَعُل واِجَبُه: او تکلیفش را انجام  می دهد.  

صیغه 7 »َتـ ...ُ «

فارسی: دوم شخص مفرد  )تو می روی(

عربی: مفرد »مذکر«  مخاطب

اول فعل: حرف مضارع تـَ 

عالمت:     »َتـ ..ُ.«  َتْذَهُب   ،     َتْفَعُل      ،     َتْجِلُس   ،    َتْنُظُر     ،   َتْضُِب ......
)می روی     ،  انجام می دهی  ،     می نشینی   ،   نگاه می کنی ،   می زنی( آخر فعل: ... ُ 

ضمیر منفصل: أنَت: تو )مرد(
  ضمیر مّتصل:  َک: ـَت ـــِــ تو 

ترجمه: أنَت َتْفَعُل واِجبَـَک  تو تکلیفت را انجام می دهی.
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ا
ردل س
 سرا
لا
را

صیغه 10»َتـ ... یَن« فارسی: دوم شخص مفرد )تو می  روی(

عربی: مفرد »مؤّنث« مخاطب

 اول فعل: حرف مضارع »َتـ«

بیَن... »َتـ ... یَن«  َتْذَهبیَن، َتْفَعلیَن  ،    َتْجِلسیَن  ، َتْنُظریَن  ،  َتْضِ عالمت:    
)می روی ، انجام می دهی ،  می نشینی   ،  نگاه می کنی ،  می زنی(    آخر فعل:  ... ینَ 

ضمیر منفصل:  أنِت: تو »مؤّنث«

   ضمیر مّتصل: ـِک: ـَت، ــِــ تو »مؤّنث« 

ترجمه: أنِت َتـْفَعلیَن واِجَبـِک: تو تکلیفت را انجام می  دهی.

 صیغه 13»أ..ُ.«

فارسی: اول شخص مفرد )من می روم(

عربی: متکّلم َوحَده

اول فعل: حرف مضارع  » أَ «  

»أ ..ُ.«  أْذَهُب   ،    أْفَعُل   ،    أْجِلُس   ،     أْنُظُر    ،    أْضُِب... عالمت:    
آخر فعل: ..ُ.          )می روم ،  انجام می دهم ،  می نشینم   ،  نگاه می کنم   ،  می زنم(  

ضمیر منفصل: أنا: من  

ضمیر مّتصل: »ی«: ـَم: ــِــ من   

ترجمه:  أنا أَْفَعُل واِجبی: من تکلیفم را انجام می دهم.  

مثال:
ترجمهفعل مضارعترجمهفعل ماضی

من انجام می دهم.أنا أْفَعُل.من انجام دادم.13. أنا َفَعْلُت.

تو انجام می دهی. )مرد(أنَت َتْفَعُل.تو انجام دادی. )مرد( 7. أنَت َفَعْلَت.

تو انجام می دهی. )زن(أنِت َتْفَعلیَن.تو انجام دادی. )زن(10. أنِت َفَعْلِت.

 مانند مثال کامل کرده و ترجمه کنید.

)1  

ترجمهفعل مضارعترجمهفعل ماضی

..........................................................من رفتم.13. أنا َذَهْبُت

............................ .7.......................................................................................

.......................... .10 ........................................................................................
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)2  

ترجمهفعل مضارعترجمهفعل ماضی

............................. .13.......................................................................................

..........................................................تو ساختی. )مرد(7. أنَت َصَنْعَت 

............................. .10.......................................................................................

)3  

ترجمهفعل مضارعترجمهفعل ماضی

............................. .13.......................................................................................

............................... .7.......................................................................................

..........................................................تو دانستی. )زن(10. أنِت َعِلْمِت
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