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یبرع نابز

ال
تنوین

ة
مضاف شدن

ات

     نشانه های معروف اسم 
اسم
فعل

حرف
انواع کلمه    

انواع کلمه
انواع فعل از نظر زمان و صیغه

اسم از نظر جنس و تعداد
اسم اشاره و ترجمءه آن

انواع ضمیر
تعیین وزن کلمات

درس 1 دهم 

صاف فعل مرضزصاف فعل مرضز

ماضیصیغهرقم

نََصَرللغائب1

نََصراللغائَبیِْن2

نََصرواللغائبیَن3

نََصرَْتللغائبة4

نََصرَتاللغائبَتیِْن5

نََصْرَنللغائبات6

نََصرَْتللمخاطب7

نََصْر تماللمخاطَبیِْن8

نََصرْتُمللمخاطبیَن9

نََصرِْتللمخاطبة10

نََصْر تماللمخاطبَتیِْن11

نََصرْتُنَّللمخاطبات12

نََصرُْتمتکلم وحده13

نََصرْنامتکلم مع الغیر14

فعل آینده )مستقبل(فعل آینده )مستقبل(
با اضافه کردن حروف )َس( یا )سوَف( بر سر مضارع ساخته می شود؛ مانند: سیذهُب یا سوف یذهُب = خواهد رفت

فعل امافعل اما
فعل را مجزوم کرده و حرف اول فعل را حذف می کنیم. در صورتی که به راحتی خوانده شود، خودش فعل امر است و نیاز به همزءه امر ندارد. 

ْب ُب  تَقرَّ تَتقرَّ تُساِعُد  ساِعْد    مانند: 
و اگر به راحتی خوانده نشود )فعل با حرکت ساکن آغاز شود(، بر سر فعل، همزءه امر اضافه می کنیم که حرکت آن براساس جدول زیر مشخص می شود:

مثالحرکتهمزءهامرحرکتعینالفعل

تَکُتُب  اُکُتْبضّمهضّمه

کسرهکسره یا فتحه
تجِلُس  ِاجِلْس

تذَهُب  ِاذَهْب

تُکرُِم  أکرِْمفتحهدر باب إفعال

صاف فعل مضررع صاف فعل مضررع 

مضارعصیغهرقم

یَنُْصُرللغائب1

یَنُصراِنللغائَبیِْن2

یَنُْصروَنللغائبیَن3

تَنُْصُرللغائبة4

تَنُصراِنللغائبَتیِْن5

یَنُْصْرَنللغائبات6

تَنُْصُرللمخاطب7

تَنُصراِنللمخاطَبیِْن8

تَنْصروَنللمخاطبیَن9

تَنُْصریَنللمخاطبة10

تَنُصراِنللمخاطبَتیِْن11

تَنُْصْرَنللمخاطبات12

اُنُْصُرمتکلم وحده13

نَنُْصُرمتکلم مع الغیر14
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روش سرختمرع فعل نهزروش سرختمرع فعل نهز
از فعل مضارع ساخته می شود و مراحل آن عبارت است از:

 1 حرف »ال« را ابتدای مضارع اضافه می کنیم.
ـْ( می دهیم، اما اگر آخر فعل، )ن( داشته باشد »ن« را حذف می کنیم.  2 آخر فعل را مجزوم می کنیم، یعنی به آن عالمت ساکن )

 »ن«جمعمؤّنثحذفنمیشود.
تَْدُخلوَن  ال تَْدُخلوا )داخل نشوید.( تَکُْتُب  ال تَکُْتْب )ننویس( 

تتعامالِن  ال تتعامال )داد و ستد نکنید.( تُداِفْعَن  ال تداِفْعَن )دفاع نکنید.(  

مفرد

جمع

مثّنی1

مذکر:الطالب

مؤّنث: الطالبة 

مذّکر: الطالباِن

مؤّنث: الطالبتاِن
مذّکر: الطالَبیِن

مؤّنث: الطالبَتیِن

مفرد + اِن

ـَ یِن مفرد + 
ً نون مکسورة دائما

سالم

ان

ون

ات

ة

ین

مفرد: ُعدوان ـ عطشان ـ فُستان ـ ُعنوان ـ أمان
جمع مکّسر: إخوان ـ ألوان ـ أدیان ـ أسنان

مثّنی: أَخوان ـ طالبان ـ مؤمنان

مفرد: ُحنون ـ مجنون ـ ملعون
جمع مکّسر: ُغصون ـ ُشؤون

جمع مذّکر سالم: معلّمون ـ مؤمنون ـ مسلمون ـ بَنوَن

مفرد: ُرفات ـ إثبات ـ ُمباراتکم ـ ُمناجاتکم
جمع مکّسر: أموات ـ أبیات ـ أوقات ـ أموات ـ أصوات ـ ُعداتي ـ ُمواته

جمع سالم: آیات ـ أخوات ـ جّواالت ـ مؤمنات

مفرد: مسکین ـ یقین
جمع مکّسر: مساکین ـ شیاطین ـ قوانین ـ فساتین ـ میادین

مثّنی: مؤمنَین ـ طالبیِن
جمع مذّکر سالم: مؤِمنین ـ طالبیَن

مکّسر

مفرد + وَن: الطالبوَن

مفرد + ـِ یَن: الطالِبیَن
ًمذکر نون مفتوحة دائما

مؤّنث  مفرد )بدون ة( + ات: الطالبات
أفعلة: أطعمة ) ج طعام(ُمفاِعل/ َمفاعیلأفعال )با »إفعال« قاطی نشه( مثال: أعیاد

فُعاة: ُعداة ) ج عادي(فََعلَة: طَلََبة ) ج طالب(فُّعال )با »فَّعال« قاطی نشه( مثال: طاُّلب

تله ها

مفرد مؤّنث: وزن »ُمفاعاة« )ُمباراة(/ طالبة  مؤنّثن
جمع مکّسر: وزن »أفعلة« )أطعمة ـ أدویة ـ أحّبة( وزن »فََعلَة« )طَلََبة، َوَرَثة( 

وزن »فُعاة« )ُعداة، ُهواة، قُضاة(/ إخوة  حتماً مذّکرن

 اسم ای نظا تعداد و جنس 
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نزدیک )للقریب(

دور )للبعید(
اسم

اشارءهمکانیجمعمثنّیمفرد

هؤالء )این ها(هذاِن ـ هذیِن )این دو(هذا )این(مذّکر
ُهنا )این جا(

هؤالء )این ها(هاتاِن ـ هاتیِن )این دو(هذِه )این(مؤّنث

اولئَك )آن ها(ــذلَك )آن(مذّکر
ُهناَك )آن جا(

اولئك )آن ها(ــتلك )آن(مؤّنث

1

تاجمۂ اسم اشررهتاجمۂ اسم اشرره

اسم اشاره

+ اسم ال دار

+ اسم بدون ال

اسم اشاره، مفرد ترجمه می شود.
یک جملءه کامل تشکیل نمی دهد و فقط یک گروه اسمی است.

مثال: هؤالء الطاّلب: این دانش آموزان، ... .

اسم اشاره، مطابق اسم بعدش ترجمه می شود.
یک جملءه اسمیءه کامل تشکیل می دهند. )مبتدا و خبر(

مثال: هؤالء طاّلب: این ها دانش آموز هستند.

ضمریا متّصل و منفصلضمریا متّصل و منفصل
متصلبهاسم،فعلوحرفمنفصلصیغهرقم

ـهُهَوللغائب1

ـُهماُهماللغائَبیِْن2

ـُهمُهمللغائبیَن3

ـهاِهَيللغائبة4

ـُهماُهماللغائبَتیِْن5

ـُهنَُّهنَّللغائبات6

ـَكأنَتللمخاطب7

ـکُماأنتماللمخاطَبیِْن8

ـکُمأنتمللمخاطبیَن9

ـِكأنِتللمخاطبة10

ـکُماأنتماللمخاطبَتیِْن11

ـکُنَّأنتنَّللمخاطبات12

يأنامتکلم وحده13

نانحُنمتکلم مع الغیر14

ویعویع
به جای حروف اصلی کلمه، به ترتیب »ف، ع، ل« قرار می گیرد. 

برای نمونه، گفته می شود: َسَتر بر وزن »فََعَل« و ِعنَب بر وزن »ِفَعل«.

1- هم به شکل جمع ترجمه می شود هم با »دو«: المؤمنان: مؤمنان/ دو مؤمن/ مؤمنین/ مؤمن ها
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درس درس 22 دهم دهم

نقش

)محّل  اعرابّي( اعداد

اصلی

ترتیبی

جایگاه

جایگاه
نقش

مثال: واحد )یک(ـ  اثنان )دو(ـ  ...ـ  ثالثة عشر )سیزده(ـ  ...ـ  عشرون )بیست(ـ  ...ـ  ثالث و أربعون )چهل و سه( ...
قبل از معدود )به جز اعداد »واحد« و »اثنان«(

هر نقشی می تواند داشته باشند )اعداد »واحد« و »اثنان« غالباً صفت معدود خود هستند.(

ـ الثالث  و األربعون )چهل و سوم( ـ ...  ـ العشرون )بیستم(  ـ ...  ـ الثالث عشر )سیزدهم(  ـ ...  ـ الثاني )دوم(  مثال:األّول )یکم( 

غالباً بعد از معدود
غالباً صفت

معدود

معدود اعداد

»سه« تا »ده«

معدود اعداد

»یازده« تا »نود و نه«

معدود اعداد

عدد »مئة«: صد

مثال: سّتة    رجال
       عدد    معدود

مضاٌف الیه است.
باید جمع باشد.

باید مجرور باشد.
باید مفرد باشد.

باید منصوب باشد.

باید مفرد باشد.
باید مجرور باشد.

 1 برای بیان ساعت از عدد بر وزن »الفاعلة« استفاده می شود.
 الساعة األربعة / مثال: الساعة الرابعة

 2 به اعداد »ِعشروَن ـ َثالثوَن ـ أربعوَن ـ خمسوَن ـ ... ـ ِتسعوَن« »عقود« می گویند.
 3 عقود هم با »وَن« به کار می روند و هم با »یَن«: عشروَن = عشریَن = بیست

 4 به اعدادی مانند »واحد و ثالثون« و »أربع و خمسین«، »معطوف« گفته می شود.
 خمسة و عشرون / 5 در عربی یکان قبل از دهگان به کار می رود مثال: بیست و پنج: عشرون و خمسة 

 6 دقت کنید که عدد »صد« به دو صورت نوشته می شود: »مئة« و »ِمائة« 
 7 در عربی فقط اعدادی »و« دارند که در فارسی »و« دارند؛ مثالً »یازده« »و« نداریم، پس »أحد و عشر« غلطه، اما در »سی و هفت« »و« 

داریم و »سبعة و ثالثون« صحیح هست.

عملیات ریاضی

 ( )+ زائد

 ( )− ناقص

 ( )× في

 ( )√ تقسیم  علی

 8 اعداد »عشرون ـ ثالثون ـ أربعون« اصلی و اعداد »العشرون ـ الثالثون ـ األربعون...« ترتیبی هستند.
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درس درس 11 دوایدهم دوایدهم

 معّافز حاوف مشّبهة برلفعل  

لکّن: ولی، اما، ولیکن، لکنإّن: قطعاً، حتماً، بدون شک، به راستی، همانا

لیت: کاش، ای کاشأّن: که، این که

لعّل: شاید، امید است، باشد کهکأّن: مثل این که، گویی، انگار، گویا/ مثل، مانند

 کررباد حاوف مشّبهة برلفعل 

إّن: تأکید بر کّل جمله اسمیءه بعدش/ رفع شک
)یؤّکد علی الجملة بأجمعها، للتأکید، یرفع الشّك، إلزالة الشّك، رفع الترّدد، 

وقوعه حتمّی(

لکّن: تکمیل معنای جملءه قبلش/ رفع ابهام از آن
)یکّمل معني جملة ما قبل، لتکمیل الجملة السابقة/ یرفع اإلبهام، یُزیل 

اإلبهام، رفع التوّهم(

أّن: ربط دادن و وصل کردن دو جمله
)تواصل، یربط الجملتین، إلیجاد صله، إلیجاد االرتباط، یرتبط(

لیت: بیان آرزوی غیرممکن/ ناامیدی/ حسرت
)تمنّي، یتمنّي، طلب ممکن بعید، لن یتحّقق، ال یمکن وقوعه/ ال رجاء، 

ال یرجو، ال أَمل، ال یأمل، یأسف الحسرة(

کأّن: تشبیه/ تخمین و حدس و گمان/ بیان شک
)التشبیه، المشابهة/ تخمین، ظّن/ شّک و تردید، مترّددا ً   (

لعّل: بیان امیدواری/ بیان شک
)ترّجی، رجاء، یرجو، له أمل، یدّل علی اإلمکان و تحّقق الفعل الشك و التردید(

قواند حاوف مشّبهة برلفعل
 1 بر سر جملءه اسمیه می آیند و اسم و خبر دارند.

 2 اسمشان منصوب و خبرشان مرفوع است. )إّن اللَّه   غـّفاٌر.(
خبر إّن    اسم إّن

 3 مستقیماً بر سر فعل ها و ضمیرهای منفصل نمی آیند.
)لیت ذهبُت  غ/ لیت أنا  غ(
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نفی )نافیه( ال + مضارع

الی جواب

نهی )ناهیه(

روش تشخیص

روش تشخیص

روش تشخیص نفی جنس

ویژگی های اسم ال نفی جنس

ویژگی های خبر ال نفی جنس

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

ترجمه

کاربرد

مضارع منفی

نهی مخاطب

نهی مخاطب

امر منفی )نرو(
 از »نباید« استفاده نمی کنیم.

نباید + مضارع التزامی
مضارع التزامی منفی )نرود(

هیچ ـ ... نیست/ وجود ندارد.
)در برخی اصطالحات مثل »الشّك« نیازی به ترجمءه »هیچ« نداریم.( 

نفی مطلق ـ نفی أشّد ـ نفی کامل

ترجمه

کاربرد
معموالً در جواب »هل ـ أ: آیا« به کار می رود.

نه

ال + مضارع بدون تغییر

ال + مضارع

 الی نفی
%100

نکته: حرف ناصبه )أن ـ کي ـ لکي ...( + ال 

ال + اسَم

ال ندارد.
تنوین ندارد.

غالباً مفرد است.
نکره است.
فتحه دارد.

مرفوع است.
گاهی حذف می شود.  مثال: »ال إلَه إاّل اللّه« )محذوف است.(

 انواع ال  


