






به نام خدایی که دوستمان دارد.... کالم نخست   

وقتی به جهان پیرامون خودمان با دقت نگاه می کنیم، درمی یابیم که سرعت تغییرات پدیده های   
اطرافمان آن قدر زیاد شده که گاهی نمی توانیم خودمان را با این تغییر مطابق  کنیم و صادقانه، از خیلی 
از آنها جا می مانیم، یکی از این پدیده ها »کنکور سراسری« است که علی رغم جوانی و تازگی نظام 
جدید، در درس عربی،کاماًل بلوغ و تکامل در کنکورهای برگزار شده به چشم می خوَرد و به همین 
دلیل تمام سعی ما این بوده که هر سال این تغییر و تحوالت را در کتاب عربی مبتکران لحاظ کنیم، اما 
در این راه یک مشکل بزرگ وجود داشت و آن هم زیاد شدن تعداد صفحات کتاب بود که برای رفع 
این مشکل تصمیم گرفتیم کتاب »عربی جامع کنکور« را به صورت سه جلدی، شامل »دهم جامع«، 
»یازدهم جامع« و »دوازدهم جامع« ارائه دهیم، به نحوی که دانش آموز را از خرید کتاب دیگری در 

درس عربی بی نیاز کند. 
این کتاب ها مطالب زیر را در بر خواهد گرفت:

-  تست های ترجمه، تعریب، قواعد ، واژگان، درک مطلب، ضبط الحرکات و تحلیل صرفی ) سراسری و تالیفی(
- آموزش کامل قواعد و نکات ترجمه

- ترجمۀ خط به خط کتاب درسی
_ لغت نامه کامل درس به درس
- حل تمرین های کتاب درسی

- مترادف و متضاد هر درس
- نمودار خالصه قواعد و نکات ترجمه

- انواع فعل ها و مصدرهای هر درس
- مثال نامه ها برای باال بردن تراز آزمون ها

- جمع های مکسر هر درس
با تهیه این کتاب موارد زیر را به دست می آورید:  

درس نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدی به طور کامل تدریس شده است.
نکته نامه: نکات تستی و تشریحی و موارد فرعی درسنامه، در قالب »نکته نامه« آمده است.

اشتباه شونده ها: مواردی که معموالً در قسمت های قواعدی با یکدیگر اشتباه گرفته می شود.
کارگاه ترجمه: نکات ترجمه ای مربوط به هر درس که به صورت قالب ثابت در قسمت آموزش آورده 

شده و برای آزمون های تستی و تشریحی بسیار کاربردی است.
ترجمه خط به خط: تمام متن های کتاب درسی به طور کامل، کلمه به کلمه و خط به خط ترجمه شده است.

المعجم: لغت نامه ی کامل هر درس است که نسبت به لغت نامه ی کتاب درسی، لغات بیشتری در خود 
جای داده است.

حل تمرین های کتاب: تمام تمرین های کتاب درسی به صورت کامل و با توضیحات کافی حل شده 
است. )الزم به ذکر است بخش زیادی از تست ها مربوط به تمرین های کتاب است.(

مترادف - متضاد: این بخش برای هر درس به طور جداگانه به شناخت ارتباطات معنایی کلمات کمک می کند.

جمع مکسر: شناخت جمع های مکسر و مفرد آن ها در هر درس کمک قابل توجهی به حل تست ها می نماید.
انواع فعل: تمام فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی و مصدرهایی که در هر درس از کتاب وجود دارد، به طور 



جداگانه در جدول قرارگرفته است؛ چون اعتقاد داریم مهم ترین جزء عربی نظام جدید »فعل« است.
مرور و جمع بندی در یک نگاه: قطعاً دانش آموزانی که در آزمون های آزمایشی شرکت می کنند، به خوبی این 

مسأله را درک می نمایند که داشتن یک خالصه جامع و کامل و آماده می تواند بسیار راهگشا باشد.
مثال نامه: شاید به جرأت یکی از ابتکارها و تفاوت اصلی این کتاب با سایر کتب بازار، مربوط به همین 
قسمت باشد، ما معتقدیم وقتی در هر درس از کتاب، تمام مثال های مربوط به قواعد آن درس را به طور کامل 

و یک جا ببینید، قطعاً می توانید در آزمون ها و حل تست ها موفق تر باشید، مثال نامه را خیلی جدی بگیرید!
پرسش های چهارگزینه ای: پس از پایان قسمت آموزش در این کتاب، حاال وقت آن است که با شکل 
تستی سؤاالت آشنا شوید که در این قسمت پرسش های چهارگزینه ای به دسته های زیر تقسیم می شود:

1. واژگان )مترادف - متضاد(2. حوارات )گفت وگوها(3. ترجمه و تعریب4. درک مطلب
5. قواعد6. پرسش های کنکور سراسری

پاسخ نامه: برای هریک از پرسش های چهارگزینه ای، پاسخنامه تشریحی در انتهای کتاب قرار دارد 
و تالش کرده ایم تا جایی که ممکن است در قسمت پاسخنامه به تحلیل تمام گزینه ها بپردازیم.

فرآیند  این یک  به چشم می آید درحالی که  مولف  نام  فقط  معموالً  نیز  کتاب  تولید  روند  در   
گروهی است که در آن جمعی دست به دست هم، هدف هایشان را یکسان می کنند تا کتابی تولید 
و وارد بازار شود، بنابراین بر خود الزم می دانم که از این گروه پرتالش تشکر و قدردانی نموده و 

شادی خود را از تولید کتاب با این عزیزانم به اشتراک بگذارم:
سپاسگزاری: 

 جناب آقای یحیی دهقانی: مدیریت محترم انتشارات مبتکران و یکی از پیشکسوتان آموزش و نشر ایران
 جناب آقای مهندس هادی عزیززاده: دبیر محترم مجموعه که تجّسم چهره ایشان در ذهن من 

ترکیب لبخند و صبر است.
 صفحه آرا: سرکار خانم سمیرا عاشورلو که هنرمندانه در صفحه آرایی این کتاب تالش کردند.

 سرکار خانم طوبی عینی پور: که زحمت نمونه خوانی کتاب را متحمل شدند.
 تایپیست: ناهید صبائی

 گرافیست و طراح جلد: بهاره خدامی
 سرکار خانم هدی معرفت جو که در ویرایش بخش هایی از کتاب همراه من بودند.

 اعضای تیم آکادمی عربی، جناب آقای میثم تقی نژاد و محسن فالح که به صورت پیگیر و مستمر 
در مراحل تولید و ویرایش کتاب تالش و دلسوزی داشتند.

 همسر عزیزم و دو پسر دلبندم: که شاید به هیچ کس به اندازۀ آنها مدیون نباشم، چون تألیف 
زمانبرترین کار زندگی من بوده و این همان زمانی بود که به آنها تعلق داشت.

با وجود وسواس و دقت فراوانی که در ویرایش این کتاب انجام دادم، حتمًا ایرادهایی خواهد   
استادان  عزیزان،  تک تک  از  بنابراین  نمی ماند،  دور  شما  تیزبین  نگاه  و  دقیق  چشمان  از  که  بود 
گران قدر، مشاوران باسواد و دلسوز و دانش آموزان هدفمند خواستارم که بر این حقیر منّت نهاده 
و نظرات و انتقادات ارزشمندشان  را از طریق آیدی تلگرام و اینستاگرام زیر اعالم نمایند، که من 

سخت معتقدم نظرات شما سازنده و گرانقدر است.
مهدی ترابی  

arabiacademy :تلگرام
arabiacademy :اینستاگرام
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ــم(  ــتم و نه ــم، هش ــال هفت ــه )س ــث پای ــام مباح ــرور تم ــامل م ــن درس ش ــد ای قواع
می باشــد.

ــاص  ــود اختص ــه خ ــادی را ب ــبتًا زی ــم نس ــن درس حج ــد ای ــوا: قواع ــی محت ارزیاب
ــته  ــتقل نداش ــؤال مس ــری س ــور سراس ــت در کنک ــن اس ــد ممک ــن قواع ــد.  ]ای می ده

ــت.[ ــروری اس ــا ض ــری آنه ــدی، یادگی ــث بع ــة مباح ــوان پای ــی به عن ــد، ول باش
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درس نامه

در عربی دورة اول )هفتم ـ هشتم ـ نهم( با قواعدی آشنا شدید که به طور پایه ای در عربی دورة دوم )دهم ـ یازدهم ـ دوازدهم( به آن نیاز داریم.  

به طور کلی »کلمه« در زبان عربی به سه گروه تقسیم می شود:  
 

ابتدا به بررسی »اسم« می پردازیم؛  اسم تقسیم بندی های گوناگونی دارد که ساده ترین و ابتدایی تریِن این تقسیم بندی ها، »جنسیت« و »تعداد« است.  

مذکر: اسمی که بر جنس »نر« داللت می کند.  
مؤنث: اسمی که بر جنس »ماده« داللت می کند.  

1( مذکر   عالمت خاصی )مانند »ة«( ندارد و فقط بر جنس )یا شیء1( نر تأکید دارد.   
    اسم از نظر	  َرُجل )مرد( / أب )پدر( / أسد )شیر( / کتاب

1( دارای عالمت تأنیث: عالمت اصلی آن )ة( است که به انتهای کلمه اضافه می شود. 							جنس 
   طالبة )دانش آموز )دختر(( / شجرة )درخت(

2( مؤنث   2( بدون عالمت تأنیث )قراردادی(: بر جنس ماده داللت می کند و عالمتی ندارد.   
    اُّم )مادر( / اسم شهرها و کشورها )إیران( / اعضای زوج بدن )یَد = دست(

1( حرف )ة / ة(   َمکتَبَة   
2( حرف )اء( که زائد باشد   صحراء عالمت های تأنیث )مؤنث بودن( اسم 

3( الف مقصوره )ي( یا )ا( زائد   ُکبري ـ ُدنیَا   

نکته نامه

1( کلماتی مانند )دواء، ماء، فتَی و...( عالمت مؤنث ندارند؛ زیرا اگر )اء( یا )ي( را از آخر این اسم ها برداریم یک یا دو حرف بیشتر باقی نمی ماند؛ 
یعنی )اء( یا )الف مقصوره( در این اسم ها جزء ساختمان اسم است و عالمت مؤنث به حساب نمی آید، بنابراین آنها را مذکر به حساب می آوریم.

2( برای تشخیص جنسیت در اسم های جمع، باید به »مفرد« آن اسم نگاه کنید.

 فقیر )مذکر(
مفرد

فقراء )جمع(    
   مؤنث

خضراء )مفرد(  مونث   
3( موارد زیر در زبان عربی به طور قراردادی مؤنث به حساب می آیند:

1( اسامی شهرها ـ کشورها ـ قاره ها ـ قبیله ها: طهران ـ ایران ـ اوروبّا ـ قریش 	
2( اعضای زوج )دو تایی( بدن: ید )دست( / رِجل )پا( / َعین )چشم( / اُُذن )گوش( 	

3( اسم هایی که بر انسان یا حیوان ماده داللت کند ولی عالمت مؤنث در آخرش نداشته باشد: 	
     اُّم )مادر( / اُخت )خواهر( / مریم و...

4( اسم هایی که به طور »حفظی« به عنوان مؤنث باید یاد بگیرید: 	
أرض )زمین( / شمس )خورشید( / سماء )آسمان( / دار )خانه( / نار )آتش( / حرب )جنگ( / بِئر )چاه( / ریح )باد( / حال )حالت(    

/ نفس )خود( / عصا   

1- در تقسیم بندی های مذکر و مؤنث، مواردی که بر انسان یا حیوان داللت نمی کند را اصطالحًا »مجازی« می گویند. بر این اساس اسمی مانند »شجرة« مؤنث مجازی و اسمی 

مانند »کتاب« مذکر مجازی است. )البته تقسیم بندی حقیقی و مجازی جزء اهداف کنکور نیست.( 

              اسم
کلمه							فعل

                حرف
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اشتباه شونده ها

اسمی که آخرش )ة / ة( دارد به شرطی مؤنث است که »مفرد« باشد.

 طالب )مذکر(
َطَلبَة)جمع(مفرد  أخ )مذکر( 

إخوة )جمع(مفرد شجرة )مفرد(  مؤنث  

درس نامه

   مفرد: اسمی که فقط بر یک نفر یا یک چیز داللت می کند. مانند: کتاب، تلمیذ
اسم	از	نظر	تعداد     مثنی: اسمی که بر دو نفر یا دو چیز داللت می کند و با اضافه شدن )اِن ـ  یِْن( به اسم مفرد ساخته می شود.

                         معلماِن ـ معلمیِن
   جمع: اسمی که بر بیش از دو نفر یا دو چیز داللت می کند و دو نوع دارد:

1- جمع مکسر: قاعده و قانون ندارد و شنیدنی و حفظی است.  فقیر  فقراء / صغیر  ِصغار   
2- جمع سالم   

جمع مؤنث سالم: از آخر اسم مفرد، »ة / ة« حذف و سپس »ات« اضافه می شود.   
        

 معلمات
+ ات

- ة معلم  جمع	سالم   معلمة 
   جمع مذکر سالم: با افزودن )وَن ـ  یَن( به اسم مفرد مذکر ساخته می شود.  )معلموَن ـ معلمیَن(

نکته نامه

1( برخی اسم ها در زبان عربی بیش از یک جمع مکسر دارند: مانند:
عین )أْعیُن ـ ُعیون( طالب )ُطاّلب ـ َطَلبة(   نفس )أنُفس ـ نفوس(   أخ )إخوان ـ إخوة( 

اشتباه شونده ها

1( کلمات »أصوات، أوقات، أموات، أبیات« با اینکه به »ات« ختم شده اند، ولی جمع مؤنث سالم نبوده و جمع مکسر هستند.

 بِیت
مفرد

 َمیِّت ـ َمیْت / أبیات 
مفرد

 صوت / أموات 
مفرد

 وقت / أصوات 
مفرد

أوقات 
* »بَیت« به معنی »خانه«، جمع مکسرش »بُیوت« است.

2( اسم هایی مانند »عطشان، ایمان، انسان، کتمان و...« نیز »ـان« دارند ولی اسم مثنی نیستند.
3( اسم هایی مانند »مساکین، شیاطین، قوانین و...« نیز »ین« دارند ولی جمع مذکر سالم نبوده و جمع مکسر هستند.

نمونه تست:    
َعیِِّن ما لیس فیه جمع سالم للمؤنث:  

١ مِن صفات المؤمنین بشاشة الوجه!  
٢٣ َدَفعُت له مِقداراً مِن الریاالت الّتی کانت معی!

٤

 
٣ األرض ُکرة من الُکرات فی الفضاء!  

 الّذین یُقتلون فی سبیل اهلل لیسوا من األموات!
٢٣
٤  

۴ پاسخ تست:   
کلمة »األموات« جمع مکسر کلمة »میت« یا »َمیِّت« است و جمع مؤنث سالم به حساب نمی آید.  

ینه هاسایرگ ز بررسی   
در سایر گزینه ها کلمات »صفات - ریاالت - ُکرات« جمع مؤنث سالم هستند که مفرد آنها به ترتیب »صفة - ریال - ُکرة« می باشد.  

ة « دارد، اسامی غیر عربی مانند »دالر - ریال - بُرتقال و ...« نیز با »ات« جمع بسته می شوند. نکته به جز اسم های مفردی که آخرشان » ة-ـ  
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اسم اشاره
اسمی که برای اشاره به اشخاص و اشیاء به کار می رود، به صورت زیر تقسیم می شود:  

جمعمثنیمفردجنس

اسم	اشاره

نزدیک
هذاِن ـ هَذیِن )این دو(هذا ـ ذا )این(مذکر

هوالء )اینان(
هاتاِن ـ هاتَیِن )این دو(هذه )این(مؤنث

دور
............ذلَک ـ ذاَک )آن(مذکر

اولئک )آنان(
............تلَک )آن(مؤنث

نکته نامه

1( برای اشاره به مکان از الفاظ »ُهنا: اینجا« ، »هناک، هنالک: آنجا« استفاده می شود.  
2( اسم بعد از اشاره اگر »أل« نداشته باشد، حتمًا نقش »خبر« دارد. هذا   کتاٌب.  
      مبتدا      خبر

3( اسم اشاره از نظر جنس و تعداد با اسم بعدش مطابقت می کند.  
  هذا الکتاب / هذه المدرسة / هؤالء التالمیذ

اشتباه شونده ها

1( اگر اسم بعد از اشاره، »جمع غیر انسان« باشد، اسم اشاره به صورت »مفرد مؤنث« می آید.  هذه     ُکتٌُب. 	
   مفرد مؤنث   جمع غیر انسان

2( اسم اشاره »هؤالء« و »اولئک« برای مذکر و مؤنث به طور یکسان به کار می رود.  

کارگاه ترجمه
 

1( اگر اسم بعد از اشاره، »أل دار« باشد، اسم اشاره همواره »مفرد« ترجمه می شود:  
هذا التلمیذ ......... : این دانش آموز .........   

هؤالء التالمیذ ......... : این دانش آموزان .........   
2( اگر اسم بعد از اشاره »بدون أل« باشد، اسم اشاره طبق صیغة خودش ترجمه می شود:  

هذا تلمیذ ......... : این دانش آموزی .........   
هؤالء تالمیذ ......... : اینها دانش آموزانی .........   

3( »هناک« در ابتدای جمله اگر بعدش »اسم« آمده باشد، به معنی »وجود دارد ـ هست« ترجمه می شود.  
  »ُهناک َمْحَفظٌةنظیفةٌ علی المنضدة.«: کیف تمیزی بر روی میز وجود دارد.

نمونه تست:    
حیَح فی الترجمة: »هؤالء شاعراٌت و لَُهنَّ أشعار ذات عاطفة نافذة و شعور عمیق!« َعیِِّن الصَّ  

١ این ها شعرایی هستند که اشعارشان دارای عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق است!  
٢٣ اینان شاعر هستند و اشعاری دارند که عاطفه ای نافذ و احساساتی عمیق دارد!

٤

 
٣ این شاعران را اشعاری است با عاطفه تأثیرگذار و احساس عمیق!  

 این شعرا اشعاری دارند با عواطف تأثیرگذار و احساسی عمیق!
٢٣
٤  

۱ پاسخ تست:   
چون بعد از اسم اشاره، کلمة »شاعرات« بدون »أل« آمده، ترجمة مناسب برای »هؤالء« به صورت »این ها - اینان« صحیح است   

  )رّدگزینه های 3 و 4( »شاعرات« جمع است )رد گزینة 2(
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درس نامه

معناکلمة	پرسشیمعناکلمة	پرسشی

کجاأیَنآیاَهل / أ
اهل کجامِن أیَنچه کسیَمن

چه مقدارَکمبرای چه کسیلَِمن
چگونهَکیَفچه چیزیما / ماذا
چه زمانیَمتیچرالِماذا / لَِم

نکدامأّی از چه چیزی / از چه کسیمِّم / مِمَّ

نکته نامه

1( از بین کلمات پرسشی، »هل ـ أ« حرف استفهام و مابقی اسم استفهام هستند.  
2( در جواب »هل ـ أ« از »نعم ـ ال« استفاده می کنیم. هل أنت متکاسل؟ ال ـ أنا نشیٌط  

3( در جواب »َمن« از نام یا عنوان یا شغل انسان و در جواب »ما« غیرانسان استفاده می شود.  
4( زمان فعل در جملة پرسشی و جملة پاسخ باید یکسان باشد.  

: زیرا ـ برای اینکه« استفاده می کنیم. 5( در پاسخ به کلمة پرسشی »لَِم یا ماذا« از ترکیب »اِلَنَّ  
  لَِم یذَهُب إلی السوق؟ ألنّه یقصد شراء الُقماش.

اشتباه شونده ها

1( صیغة فعل در جملة پرسشی با صیغة فعل در جملة پاسخ، لزومًا یکی نیست و گاهی طبق الگوهای زیر با هم تفاوت دارد:  
الف( اگر سؤال دوم شخص مفرد )مفرد مخاطب( باشد، جواب اول شخص مفرد )متکلم وحده( می آید:  

هل تَْذَهُب إلی الشارع ُمسرعًا؟ نَعم، اَْذَهُب.  
    مفرد مخاطب  متکلم وحده

2( اگر سؤال دوم شخص جمع )جمع یا مثنی مخاطب( باشد، جواب سوم شخص جمع )متکلم مع الغیر( است.  
هل تَْذهبون إلی الشارع ُمسرعیَن؟ نَعم، نَْذَهُب.  

     جمع مخاطب      متکلم مع الغیر

نمونه تست:    
ـ : »قال المعّلُم: استعمال الَجّوال فی الصف غیر مسموح، اِلَنّه یُسبّب الُمشاَغَبة.« ِ أیُّ جواٍب من أدوات االستفهام الیناِسُب ل  

 کیف
٢٣
٤ ٣ لِمَ  ٢٣ أین 

٤

١ من   
۴ پاسخ تست:   

»کیف« به معنی »چگونه« برای پرسیدن سؤال از این عبارت مناسب نیست.  
چه کسی معلم( )قال المعلُم  معلم گفت  َمن  چه کسی   

کجا کالس( )فی الصف  در کالس  أین  کجا   
چرا زیرا ...( )اِلَنّه یَُسبّب ...   زیرا آن سبب می شود  لَِم )لماذا(  چرا - برای چه   

درس نامه

معموالً کلمات در زبان عربی، دارای ریشة 3 حرفی )3 حرف اصلی( می باشند و حروف دیگری را که عالوه بر این ریشه، در کلمه دیده می شوند،   
حروف اضافه یا زائد آن کلمه می گوییم.
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برای به دست آوردن وزن کلمات، به جای سه حرف اصلی کلمه، حروف ) فـ ـعـ ل( را جایگزین کنید، آنگاه وزن کلمه به دست می آید.  
استـغـفـار مـعـلـوم   

استـفـعـال مـفـعـول   

درس نامه

ساخت	فعل	در	عربی  منظور از صیغه در عربی، همان شخص در زبان فارسی، یعنی همان )من / تو / او / ...( است.

وزن	/	مثالصیغه	های	فعل	ماضیوزن	/	مثالصیغه	های	فعل	ماضی

َفَعلنا / َذَهبنااول شخص جمع )ما(َفَعلُت / َذَهبُتاول شخص مفرد )من(

دوم شخص 
مفرد )تو(

دوم شخص َفَعلَت / َذَهبَتمذکر
جمع )شما(

َفَعلتُم / َذَهبتُممذکر

َفَعلتُنَّ / َذَهبتُنَّمؤنثَفَعلِت / َذَهبِتمؤنث

شخص  سوم 
مفرد )او(

سوم شخص َفَعَل / َذَهَبمذکر
جمع )آنها(

َفَعلوا / َذَهبوامذکر

َفَعلَن / َذَهبَنمؤنثَفَعَلت / َذَهبَتمؤنث

َفَعَلتا / َذَهبَتاسوم شخص مثنی )مؤنث(َفَعال / َذَهباسوم شخص مثنی )مذکر(

َفَعلتُما / َذَهبتُمادوم شخص مثنی )مؤنث(َفَعلتُما / َذَهبتُمادوم شخص مثنی )مذکر(

وزن	/	مثالصیغه	های	فعل	مضارعوزن	/	مثالصیغه	های	فعل	مضارع

نَفَعُل / نَذَهُباول شخص جمع )ما(أفَعُل / أذَهُباول شخص مفرد )من(

دوم شخص 
مفرد )تو(

دوم شخص تَفَعُل / تَذَهُبمذکر
جمع )شما(

تَفَعلوَن / تَذَهبوَنمذکر

تَفَعلَن / تَذَهبَنمؤنثتَفَعلیَن / تَذَهبیَنمؤنث

سوم شخص 
مفرد )او(

سوم شخص یَفَعُل / یَذَهُبمذکر
جمع )آنها(

یَفعلون / یَذَهبوَنمذکر

یَفَعلَن / یَذَهبَنمؤنثتَفَعُل / تَذَهُبمؤنث

تَفَعالِن / تَذَهباِنسوم شخص مثنی )مؤنث(یَفَعالِن / یَذَهباِنسوم شخص مثنی )مذکر(

تَفَعالِن / تَذَهباِندوم شخص مثنی )مؤنث(تَفَعالِن / تَذَهباِندوم شخص مثنی )مذکر(
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نکته نامه

1( فعل های مضارع در صیغه های »للغائبة« )هی( و »للمخاطب« )أنَت( و نیز در 3 صیغه از مثناها از نظر ظاهری یکسان هستند. )للغائبتیِن، للمخاطبیِن،   
للمخاطبتیِن(

 
می روند )للغائبیِن(   
می روند )للغائبتیِن( تذهباِن    

می روی )للمخاطب(
تَْذَهُب   

می روید )للمخاطبیِن( می رود )للغائبة(    
2( اگر در جملة مورد نظر یکی از نشانه های »یا، أیّها، أیتها، الّلهم، ...« مشاهده کردید معموالً از فعلی در صیغة مخاطب باید استفاده کنید.  

مثال	+	ترجمهفرمول	ساختمثبت	/	منفینوع	فعل

ُهَو َذَهَب  او رفتفعل عادیمثبتماضی
ُهَو ما َذَهَب  او نرفتما + فعلمنفی

أنتُما تَذَهباِن  شما می رویدی  / ت  / ن  / أ + فعل ماضیمثبتمضارع

أنَت ال تَذَهُب  تو نمی رویال + فعل مضارعمنفی

نحُن َسنَذَهُب  خواهیم رفتسَ  / سوَف + فعل مضارعمثبتآینده	)مستقل(

حذف حرف اول )ت  (...............امر	)مخاطب(
مضارع مجزوم)1(

إذَهْب  برو

ال تَذَهْب  نروال + مضارع مجزوم...............نهی

روش	ساخت	فعل	امر	مخاطب   از صیغه های مخاطب )دوم شخص مفرد به بعد( ساخته شود.

مثالمراحل	تبدیل	فعل	مضارع	به	امر

تَْذَهُب  ْذَهُبحرف )ت  ( را از ابتدای فعل حذف می کنیم.1

ـْ( باشد، به جای آن 2 اگر اولین حرف بعد از حذف )ت  ( ساکن )
)ا( می گذاریم.

ْذَهُب  اْذَهُب

عالمت )ا( را با توجه به حرف بعد از ساکن تعیین می کنیم، 3
ـَـِـ( باشد از )اِ( استفاده می کنیم. ( باشد، از )اُ( و اگر ) ـُ اگر )

اْذَهُب  اِْذَهُب

اِْذَهُب  اِْذَهْبآخر فعل را مجزوم می کنیم.4

روش	ساخت	فعل	نهی	  نهی در واقع دستور به انجام ندادن کاری است. )از تمام صیغه های مضارع ساخته می شود.(

مثالمراحل	تبدیل	فعل	مضارع	به	امر

تَْذَهُب  التَْذَهُبحرف )ال( را در ابتدای فعل اضافه می کنیم.1

التَْذَهُب  التَْذَهْبآخر فعل را مجزوم می کنیم.2

« تبدیل شود و در صیغه های دارای »نون«، »نون« از آخر فعل مضارع حذف شود، به جز دو صیغة جمع مؤنث که تغییرناپذیرند. )یذَهبَْن  ـْ « به » ـُ 1- مجزوم کردن: یعنی حرکت »

ـ تذهبَن(
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کارگاه ترجمه
 

1( اگر »کان« به ابتدای فعل مضارع اضافه شود، این ترکیب معادل »ماضی استمراری فارسی« ترجمه می شود.  
  کان یَْذَهُب: می رفت

برای منفی شدن این ترکیب، می توانیم به ابتدای »کان« که فعل ماضی است، »ما« اضافه کنیم و یا به ابتدای فعل مضارع، »ال« اضافه کنیم.  
ما کان یذَهُب = کان ال یذهُب: نمی رفت  

2( »مثنی و جمع« فعل های عربی و »مذکر و مؤنث« آنها در فارسی دقیقًا یکسان ترجمه می شود.  

یذَهُب )للغائب( می رود  یذهبان )للغائبیِن(       می روند 
تذَهَبُ )للغائبة( تذهبان )للغائبتیِن(        

3( فعل امر و نهی، اگر مربوط به صیغه های مخاطب باشد به صورت دستور مثبت یا منفی فارسی ترجمه می شود.  
ال تَْذَهْب: نرو   اِْذَهْب: برو   

ولی اگر مربوط به صیغه های غایب یا متکلم باشد به صورت مضارع التزامی مثبت یا منفی و به همراه )باید( یا )نباید( ترجمه می شود.  
الیَْذَهْب: نباید برود   لِیَْذَهْب: باید برود  

اگر به ابتدای فعل مضارع، »سـ - سوف« اضافه شود به صورت آینده مثبت ترجمه می شود.   

نکته نامه

1( برای منفی کردن فعل ماضی فقط از »ما« استفاده می شود ولی برای فعل مضارع هم می توانیم از »ما« و هم می توانیم از »ال« استفاده کنیم که البته   
آخر فعل در هر صورت نباید تغییر کند.

)ال ـ ما( یذَهُب: نمی رود   ما َذَهَب: نرفت 
2( برای منفی کردن فعل مستقبل )آینده( از حرف »لَن« به جای »سَ  یا سوف« استفاده می کنیم. ]در عربی یازدهم این نکته را کامل خواهیم گفت.[  

سوف یذَهُب: خواهد رفت  لن یَْذَهَب: نخواهد رفت.  
3( در ساختن فعل امر مخاطب، در صورتی که بعد از حذف کردن »ت  «، اولین حرف دارای حرکت باشد )ساکن نباشد( نباید به ابتدای فعل، همزه   

اضافه کنیم. تَُعلِّموَن  تَُعلِّموا  َعلِّموا

اشتباه شونده ها

1( صیغه های جمع مؤنث غایب )یذَهبَْن( و جمع مؤنث مخاطب )تَْذَهبَْن( در مجزوم کردن دچار تغییر نمی شوند، بنابراین وقتی ال در کنار این صیغه ها   
مشاهده کردید، باید حتمًا به ترجمة فعل در جمله توجه کنید تا نفی یا نهی بودن فعل را متوجه شوید.

ال نهی  نروید نباید بروند  ال نهی    
تذهبن      یذهبن 

ال نفی  نمی روید ال نفی   نمی روند    
2( تفاوت ال ناهیه و ال نافیه در این است که:  

       مجزوم می کند.    مجزوم نمی کند.
ال نافیه ال ناهیه     

دستور منفی ترجمه می شود.    منفی ساده ترجمه می شود.   
ـُ « یا »ن« مشاهده می شود، بنابراین فعلی مانند »تََعلََّم« یا  3( فعل مضارع در ابتدای خود یکی از حروف »ی   ت   ن   ا« را دارد و در آخرش نیز همواره »  

« یا »ن« ندارد مضارع نبوده و ماضی هستند. ـُ »تَکاَسَل« که در ابتدای خود »ت  « دارد به خاطر اینکه آخرش »
4( فعل »امر مخاطب« با روشی که در درسنامه گفته شد، ساخته می شود و روش ساختن امر از صیغه های غایب و متکلم مضارع به شکل دیگری   

است که نباید به هیچ عنوان روش امر ساختن را جابه جا انجام دهید:

ِ  + صیغه های غایب و متکلم مضارع مجزوم  امر غایب و متکلم ل
لِـیَْذَهْب: باید برود
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نمونه تست:  

َعیِِّن العبارة الّتی جاء فیها فعل المضارع للنّهی:  
٢٣ ال تذهب الطالبة إلی المدرسة قبل بدایة الّصف!

٤

١ ال تَُضیّع وقتک عند اإلمتحانات، أیّها التلمیذ!   
 أیّتها الطالبات! لماذا التَسألَن عن هذه األسئلة الصعبة!

٢٣
٤ ٣ هما الیتبعاِن مِن صعوبات الحیاة!   

۱ پاسخ تست:   
همان طور که می دانید در صیغه های »نون دار« فعل مضارع برای ساختن فعل نهی، باید نون حذف شود )به جز صیغه های جمع مونث( بنابراین   
گزینة »3« قطعًا فعل نهی ندارد. )به خاطر »الیتبعاِن«( اما در سایرگزینه ها چون عالمت آخر فعل قرار داده نشده باید به کمک ترجمه تشخیص دهید 

که فعل نهی دارد یا خیر.
گزینة »1«: ای دانش آموز، در هنگام امتحانات وقتت را تلف نکن )نهی(  

گزینة »2«: دانش آموز قبل از شروع کالس به مدرسه نمی رود )نباید برود( )نهی نیست(  
گزینة »4«: ای دانش آموزان، چرا دربارة این سؤال های سخت سؤال نمی کنید؟ )نهی نیست(  

نمونه تست:    
اّی جواٍب غیرمناسب للفراغ: »المؤمنون ............ إلی الفقراء و المساکین.«  

 کانوا یُْحِسنوَن
٢٣
٤ ٣ أْحَسنْتُم  ٢٣ اَْحَسنوا 

٤

١ یُحسنون   
۳ پاسخ تست:  

  با توجه به اینکه در جمله، نشانه ای برای مخاطب بودن وجود ندارد، گزینة »3« نمی تواند در جای خالی قرار گیرد و جواب تست می باشد.
در سایر گزینه ها به ترتیب )مضارع ـ ماضی ـ ماضی استمراری( در صیغة غایب داریم که مناسب جای خالی هستند.  

ُلماِت َو النُّوَر﴾ اأَلنعام: 1 ماواِت َو األرَض َو َجَعَل الظُّ ﴿الَحمُدهللِ الَّذی َخَلَق السَّ

ستایش از آِن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را بنهاد.

ذاک ُهَو اهللُ: آن همان خداست.

1	 به آن درخت دارای شاخه های تر و تازه نگاه کن.. ذاِت الُْغصوِن النَِّضَره   َجَره  اُنُْظر لِتِْلَک الشَّ

2	 چگونه از دانه ای رشد کرد و چگونه درختی شد؟. َو کیَف صاَرْت َشَجَره   َکیَف نََمْت مِْن َحبَّةٍ 

3	 پس جست و جو کن و بگو چه کسی میوه را از آن بیرون می آورد؟ . یُْخرُِج مِنَها الثََّمَره   َفابَْحْث َو ُقْل مِْن َذا الّذی 

4	 و به خورشیدی که پارة آتش آن فروزان است نگاه کن. . َجذَوتُها ُمْستَعَِره   مِس الَّتی  َو انُْظر إِلَی الشَّ

5	 در آن روشنایی هست و با آن گرمایی پراکنده هست.. َحراَرٌة ُمنتَِشَره   فیها ضیاٌء َو بِها 

6	 چه کسی آن را در فضا مانند پارة آتش پدید آورد؟. َرَره   فی الَْجوِّ مِثَل الشَّ َمْن َذا الَّذی أْوَجَدها 

7	 او همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است.. أنُعُمُه ُمنَهِمَره  ذاَک ُهَو اهللُ الَّذی 

8	 دارای دانشی کامل و نیرویی توانمند است.. َو ُقدَرٍة ُمقتَِدَره   ذو ِحکَمٍة بالَِغةٍ 

9	 به شب نگاه کن؛ پس چه کسی ماه را در آن پدید آورد؟. أَْوَجَد فیهِ َقَمَره   اُنُْظْر إِلَی اللَّیِل َفَمنْ 

10	 و آن را با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده زینت داد؟. َررِ الُْمنتَِشَره   َکالدُّ َو زانَُه بَِأنُْجمٍ 

11	 و به ابر نگاه کن؛ چه کسی از آن باران را نازل کرد؟. أَنَزَل مِنُْه َمَطَره   َو انُْظْر إِلَی الَْغیِم َفَمنْ 
عرِ. ، شاعٌِر عِراقیٌّ مِن أٍَب ُکردیِّ النََّسِب َو أُمٍّ ُترَکمانیٍَّة، لَُه آثاٌر َکثیَرٌة فی النَّثرِ َو الشِّ صافیُّ    الّشاعُِر: َمعروٌف الرَّ

شاعر: معروف الرصافی است، شاعر عراقی از پدری ُکرد نََسب و مادری ترکمن، که آثار زیادی در نثر و شعر دارد.
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ُقْل: بگوذات: دارایأَنُجم: ستارگان »مفرد: نَْجم«
ُمستَعَرة: فروزانذاک: آنأَنَزَل: نازل کرد

ُمنَهِمَرة: ریزانذو: دارایأَنُعم: نعمت ها »مفرد: نعَمة«
نَضَرة: تر و تازهزاَن: زینت دادأَْوَجَد: پدید آورد

نََمْت: رشد کرد »مؤنِّث نَما«َشَرَرة: اخگر )پاره آتش(بالغ: کامل

ُمقتَِدَرة: توانمندُمنتشرة: پراکندهإبَْحث: جست و جو کن
ِحوار: گفت و گوَمطار: فرودگاهَغیم: ابر

ف: کارمند الغالیة: گرانإلَی اللِّقاءِ: به امید دیدارالُمَوظَّ
لیل: راهنماالبَّطاریَّة: باطریضیاء: روشنایی الدَّ

جاج: شیشه ناَم: خوابیدمسموح: مجازالزُّ

راِسب: مردودُمِجّد: کوشا - تالش گریمین: راست

بَیْع: فروختنشراء: خریدنرخیص: ارزان

َمعَ اأَلَسِف: متأسفانهقاعة: سالنتعاُرف: آشنایی

َضْع: بگذارتَْرِجْم: ترجمه کنأن أسافَِر: که سفر کنم

ُمستعینًا بِـ : با استفاده ازَفراغ: جای  خالییدور: می چرخد

یُْخِرُج: در می آوَرد، خارج می کندَمْن ذا: این کیست؟َجذوَة: پارة آتش

ذا: این - هذاُغصون: شاخه ها )مفرد: ُغْصن(ُدَرر: مرواریدها )مفرد: ُدّر(

در گروه های دو نفره شبیه گفت وگوی زیر را در کالس اجرا کنید.

اَلتَّعاُرُف في َمطارِ النََّجِف األشَرِف / آشنایی در فرودگاه نجف اشرف
زائُِر َمرَقِد أمیرِ الُْمؤمِنیَن َعلّي )ع(
زائر مرَقد امیر مومنان علی )ع(

فیَن في قاَعِة الَْمطارِ أََحُد الُْمَوظَّ
یکی از کارمندان در سالن فرودگاه

اَلّسالُم َعَلیُکم
سالم بر شما

َو َعَلیُکُم الّسالُم َو َرحَمُة اهللِ َو بََرکاتُُه
و سالم و رحمت خداوند و برکاتش بر شما

َصباَح الَْخیِر یا أَخي
صبح بخیر ای برادرم

رورِ َصباَح النّورِ َو السُّ
صبح به روشنایی و شادی

َکیَف حالَُک؟
حالت چطوره؟

أَنَا بَِخیٍر، َو َکیَف أَنَت؟
من خوبم و تو چطوری؟

بَِخیٍر َو الَْحمُدهلِلِ.
خوبم خدا رو شکر

َعفواً، مِْن أَیَن أَنَت؟
ببخشید، اهل کجایی؟

أَنا مَِن الُْجمهوریَِّة اْلسالمیَِّة اْلیرانیَِّة
من از جمهوری اسالمی ایران هستم.

َما اْسُمَک الَْکریُم؟
اسم شریفت چیه؟

اسمي ُحَسیٌن َو َما اْسُمَک الَْکریُم؟
اسم من حسین است و اسم شریف شما چیه؟

اسمي َعبُدالّرحماِن
اسم من عبدالرحمن است.
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َهل ساَفْرَت إلَی إیراَن َحتَّی اْلَن؟
آیا تا حاال به ایران سفر کردی؟

ال؛ َمَع اأْلََسِف. لکنّي أُِحبُّ أَْن أُسافَِر.
نه؛ متأسفانه. ولی من دوست دارم که سفر کنم.

إْن شاَء اهللُ تُسافُِر إلَی إیراَن!
اگر خدا بخواهد به ایران سفر می کنی.

الَمِة إن شاَءاهللُُ؛ إلَی الَلّقاء؛ َمَع السَّ
اگر خدا بخواهد؛ به امید دیدار؛ به سالمت

في أَماِن اهلل
در امان خدا

في أَماِن اهللِ َو ِحفِظِه، یا َحبیبی
در امان و حفظ خدا، ای دوست من

ُل: تَرِجْم هِذهِ الُْجَمَل، َو اْکتُْب نَوَع اأْلَفعاِل. این جمله ها را ترجمه کن و نوع فعل ها را بنویس. التَّْمریُن األوَّ

نوع	فعلترجمه	فارسیجمله

امرنامه ات را بنویس.اُْکتُْب رِسالَتََک
نهیبر دیوار ننویس.التَْکتُْب َعَلی الِْجدارِ

امرتکالیف تان را بنویسید.اُْکتُبوا واِجباتُِکم

مضارع نفیآنها با سرعت نمی نویسند.ُهنَّ الیَْکتُبَْن بُِسرَعٍة

مستقبلدرسم را خواهم نوشت.َسَأْکتُُب َدرسي
مستقبلقطعاً ما پژوهش هایی را خواهیم نوشتإنَّنا َسوَف نکتُُب أَبحاثًا

ماضی منفیتمرین هایتان را ننوشتید.ما َکتَبْتُم تَمارینَُکم

)کان + فعل مضارع( معادل ماضی استمراریبا دقت می نوشتند.کانوا یَْکتُبوَن بدقٍَّة

التَّْمریُن الثّاني: َضْع فِی الّدائَِرِة الَْعَدَد الُْمناِسَب. »َکِلَمٌة واِحَدٌة زائَِدٌة«: در دایره عدد مناسب را بگذار.	»یک کلمه اضافی است«

1	 َرَرُة: ِقطَعٌة مَِن النّارِ.. اَلشَّ

ترجمه : اخگر: پاره ای از آتش است.

2	 اَلّشْمُس: َجذَوتُها ُمسَتِعَرٌة، فیها ضیاٌء َو بِها َحراَرٌة ُمنَتِشرٌة..

ترجمه : خورشید: پاره آتش آن فروزان است، در آن روشنایی است و به وسیلة آن گرمایی پراکنده است.

3	 یَدوُر: می چرخد. مِس.  اَلَْقَمُر: َکوَکٌب یَدوُر َحوَل اأَلرِض؛ ِضیاُؤُه مَِن الشَّ

ترجمه : ماه: ستاره ای است که به دور زمین می چرخد، روشناییش از خورشید است.

4	 اأَْلنُعُم: نعمت ها: لغت اضافی است. .

5	 ماء یَنِزُل مِنُه الَْمَطُر. . اَلَغیُْم: بُخاٌر ُمتَراکٌِم فِي السَّ

ترجمه : ابر: بخاری متراکم )فشرده و انبوه( در آسمان است که باران از آن می بارد.

6	 الُفستاُن: مِن الَْمالبِِس النِّسائیَّة ذاِت اأْللواِن الُمخَتِلَفِة..

ترجمه : پیراهن زنانه: از لباس های زنانه دارای رنگ های مختلف است.

7	 َرُر: مَِن اأْلْحجارِ الَْجمیَلِة الْغالَیِة ذاِت اللَّوِن اأْلبیَِض.. الدُّ

ترجمه : مرواریدها: از سنگ های زیبای گران قیمت دارای رنگ سفید هستند.
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التَّْمریُن الثّالُِث: َضْع هِذهِ الُْجَمَل َو التَّراکیَب في َمکانَِها الُْمناِسِب. این جمله ها و ترکیب ها را در جای مناسبش قرار بده.
لیالِن  / تلَک الَبّطاریَُّة / أُولئَک الّصالِحوَن  / هؤالء األصِدقاُء / هاتاِن ُزجاَجتاِن هؤالءِ فائِزاٌت / هذاِن الدَّ

مثّنی	مؤّنثمثّنی	مذّکرمفرد	مؤّنث

لیالِن: این دو راهنماتلَک البَّطاریَُّة: آن باطری هاتاِن ُزجاَجتاِن: اینها دو شیشه هستندهذاِن الدَّ

جمع	مکّسرجمع	مؤّنث	سالمجمع	مذّکر	سالم

هؤالء األصِدقاُء: این دوستانهؤالء فائزاٌت: این ها برنده اندأُولئَک الّصالحوَن: آن نیکوکاران

التَّْمریُن الّرابُِع: اُکتُْب َوزَن الَْکلِماِت الّتالَیِة َو ُحروَفَها اْلَصلیََّة. وزن کلمات زیر و حروف اصلی آنها را بنویس.

حروف	اصلیوزنوزنوزنکلمات

ن ص رأفعالَمفُعولفاعلناصر، َمنصور، أَنْصار

ص ب رفاعلَفُعولَفّعالَصبّار، َصبور، صابِر

التَّْمریُن الخامُِس: َضِع الُْمتَرادِفاِت َو الُمتَضاّداِت فی الَفراغِ الُْمناِسِب. ) ( مترادف ها و متضادها را در جای خالی مناسب بگذار.
ضیاء / ناَم / ناِجح / َمسرور / َقریب / َجمیل / ِنهاَیة / یَمین / غالَیة / ِشراء / َمسُموح / ُمِجّد

یَسار )چپ(  یَمین )راست(راِسب )مردود(  ناِجح )قبول(َرخیَصة )ارزان(  غالیَة )گران(

بَعید )دور(  َقریب )نزدیک(بِدایة )شروع(  نهایة )پایان(بَیع )فروش(  شراء )خرید(

نور  ضیاء )روشنایی(َقبیح )زشت(  َجمیل )زیبا(َرَقَد  ناَم )خوابید، بستری شد(

َممنوع )منع شده(  َمسُموح )مجاز(ُمجتَهِد  ُمِجّد )کوشا(َحزین )ناراحت(  َمسرور )شاد(

اُرُسْم َعقارَِب الّساعاِت. عقربه های ساعت ها را بکش.
الّساِدَسُة إاّل ُربعًا الثّاِمنَُة َو النِّصُف  بعُ  الخاِمَسُة و الرُّ   

)پنجوچهلوپنجدقیقه( )هشتونیم(  )پنجوپانزدهدقیقه(    
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أنُْجم = َکواکبَغیم = َسحابأب = والدُمْجتَهِد = ُمِجّدأْوَجَد = أْحَدَث

ضوء = نورمهاًل = صبراًاُّم = والدةَرَقَد = ناَمجذوة = َشَرَرة

افتتاح  إختتامرِجالّی  نسائّیبَیْع  شراءیَْقتُُل  یُحیِیرخیصة  غالیة

أصدقاء  أعداءُحزن  ُسرورقبیح  َجمیلراِسب  ناِجحبداَیة  ِنهاَیة
ممنوع  مسموحیَنَْفُع  یَْخَسُرَحزین  َمسروریَسار  یَمینبَعید  َقریب

أراذِل  أفاِضل

أنُْعم - نَِعم مفرد نعمةأنُْجم مفرد نَجمغصون - أغصان مفرد ُغصن

ُدَرر مفرد ُدّرُغیوم مفرد َغیمأحجار مفرد َحَجر

أفاِضل مفرد أْفَضلأراذل مفرد أرذلألوان مفرد لَون

أیّام مفرد یَومأبحاث مفرد بَحثأبواب مفرد باب

أنُْفس - نفوس مفرد نفسمالبِس مفرد َمْلبَسُفصول مفرد َفصل

مصدرنهیامر	مخاطبفعل	مضارعفعل	ماضی
َخَلَق
َجَعَل
نََمْت

صاَرْت
أْوَجَد
زاَن
اَنَْزَل

ساَفْرَت
شاء
کتبتم
َرَقَد
ناَم

یُْخِرُج
اُِحبُّ

أن اُسافَِر
تُسافُِر
تکتبون
یَنِْزُل
یدوُر

روَن یَتَفکَّ

اُنُْظْر
اِبَْحْث
ُقْل

اُْکتُْب
َضْع

تَْرِجْم
اُْرُسْم

الَحْمدالتَْکتُْب
حکمة
قُدَرة

التّعاُرف
ِحوار
عفواً
الّلقاء
الّسالمة

أمان
ِحْفظ
َحرارة
بَیْع

ِشراء
َخْلق
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مونث: اسم مفردی که »ة - ـة« دارد / اُّم - اُخت / اسامی شهرها و کشورها / اعضای زوج بدن    
مذکر: اسمی که موارد باال نباشد اسم	از	نظر	جنس 

مفرد أخ )مذکر( جنس اسم های جمع از مفرد آنها تعیین می شود  إخوة     
أرض - شمس - سماء - دار - نار - حرب - بئر - روح - ریح - حال - نفس - عصا  مونث    

مفرد: یک نفر یا یک چیز    
مثنی: نشانة دو نفر یا دو چیز / با اضافه کردن »اِن - یِن«  معلماِن - معلمیِن    

مذکر سالم: بیش از دو نفر یا دو چیز / با اضافه کردن »وَن - یَن«  معلمیَن - معلموَن    
مونث سالم: بیش از دو نفر یا دو چیز مونث / با اضافه کردن »ات«  معلمات جمع:     

مکسر: بی قاعده و حفظی  ُکتُب - أقالم اسم	از	نظر	عدد    
أصوات - أوقات - أبیات - أموات جمع مکسر هستند نه جمع مونث سالم    

عطشان - ایمان - انسان و ............  »ان« دارند ولی مثنی نیستند.    
مساکین - شیاطین - قوانین و ............  »ین« دارند ولی جمع مذکر سالم نیستند.    

نزدیک: هذا - هذه / هذاِن - هذین / هاتاِن - هاتین / هؤالء   
دور: ذلک - تلک / اولئک  

دور یا نزدیک
   

اشاره به مکان: ُهنا - ُهناک - هنالک اسم	اشاره 
اسم اشاره باید از نظر جنس و عدد با اسم بعدش مطابق باشد: هذا تلمیذ / هذه تلمیذة    

   اگر »أل« داشته باشد  اسم اشاره همیشه مفرد ترجمه می شود.
اگر بدون »أل« باشد  اسم اشاره طبق صیغه خودش ترجمه می شود.  

اسم بعد از اشاره
   

حرف استفهام: هل - أ  حتمًا در جوابشان »نََعم - ال - بََلی« می آید.    

کلمات	پرسشی

من )چه کسی( / ما - ماذا )چه چیزی( / لماذا - لَِم )برای چه - چرا(

اسم استفهام 

	

)استفهام( 	

أّی )کدام( / َمتی )کِی( / کیف )چطور( / أیَن )کجا(     
َکم )چند تا( / مِن أین )اهل کجا( / مِّم - مِّما: )از چه چیزی(     

ن: )از چه کسی( / َعمَّ - َعّما: )دربارة چه چیزی( مِمَّ     
اگر سؤال با فعل »مفرد مخاطب« باشد پاسخ باید »متلکم وحده« بیاید.    

اگر سؤال با فعل »جمع یا مثنی مخاطب« باشد پاسخ باید »متکلم مع الغیر« بیاید.    

مثبت: َذَهَب: رفت )با اضافه شدن » َت تما تم ِت ... « صرف می شود.(  
ماضی:

   
منفی: ما َذَهَب: نرفت  	 	 	

	
ـ « یا » نون « دارد.( ـُ مثبت: یذَهُب: می رود )در تمام صیغه ها ابتدای فعل » تـ یـ نـ ا « و انتهای فعل »   

مضارع:
   

منفی: ال یذَهُب: نمی رود )نباید آخر فعل تغییر کند.( ساختار	مقدماتی  
ال اضافه کنید  

نهی:
فعل    

ـْـ تبدیل شود. الیَْذَهْب: نباید برود ـُـ داشت به  صیغه هایی که  آخر فعل را تغییر دهید      
صیغه هایی که نون داشت، نون حذف شود به جز جمع مونث       

ال تذهبا: نروید / ال تَذَهبَْن: نروید       

دانش آموز عزیز! این بخش به عنوان خالصه نویسی برای مرور سریع قبل از آزمون ها طراحی شده است.
بنابراین باید ابتدا در فرصت های مناسب، درسنامه را به طور کامل مطالعه کرده باشید.


