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 ًکتِ قَاعذی دسس ّطتن عشتی ًْن

سعیذُ هالاسواعیلی: دتیش  

 دتیشستاى  دختشاًِ دکتش علَهی

یضد 2آهَصش ٍ پشٍسش ًاحیِ   
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 تِ فعلْای صیش ًگاُ کٌیذ  

 

 

سفتي دس صهاى :ّش کذام چِ صهاًی سا ًطاى هی دّذ؟ رََّةَ 

یعٌی کاسی دس صهاى گزضتِ اًجام .گزضتِ سا تیاى هی کٌذ

 ضذُ ٍ توام ضذُ 

 سفتي دس صهاى حال ساتیاى هی کٌذ  :یزَّةُ 

سفت: رََّةَ  هی سٍد: یزَّةُ  
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اگش تِ یاد داضتِ تاضیذ فعل هاضی سا دس عشتی ّفتن تِ طَس کاهل یاد •

 گشفتین 

فعل هاضی فعلی است کِ ًطاى هی دّذ ی کاسی دس صهاى گزضتِ •

 ًَضتٌذ: کَتَثَا: هثال( یعٌی دیگِ اداهِ ًذاسُ)اًجام ضذ ٍ توام ضذُ 

عالٍُ تش ایي ًطاًِ ی فعل هاضی ایي است کِ ّیچ یک اص حشٍف  •

«  ى»ّن ـُ  یا هضاسعِ اتتذای فعل هاضی ًوی آیذ ٍ آخش فعل هاضی 

 ًوی گیشد

                                          

    

 

 تیتاً صٌََعَاُّن 

 آًْا خاًِ ای سا ساختٌذ
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دسایي دسس تا یک فعل جذیذ آضٌا هی ضَین کِ ًطاى هی دّذ کاسی دس 

صهاى گزضتِ اًجام ضذُ ٍ چٌذ تاس تکشاس ضذُ  هی سفتٌذ؛ هی ًَضتن ،هی  

 سٍین

تِ فعلی گفتِ هی ضَد کِ کاسی دس صهاى گزضتِ اًجام : هاضی استوشاسی

سٍی کلوِ استوشاس دقت کٌیذ؛ یعٌی پی دس )ضذُ ٍ چٌذیي تاس تکشاس ضذُ 

 (پی

 :طشیقِ ی ساخت هاضی استوشاسی

  فعل هضاسع + کاى
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 چزا هاضی استوزاری را به ایي اسن ًاهیذین؟؟

 بخاطز ایٌکه کاری در سهاى گذشته اًجام شذه: هاضی

بلکه .بخاطز ایٌکه کار فقط یک بار اًجام ًشذه :استوزاری

 چٌذیي بار تکزارشذه    

 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

 
 
 
 
 
 

 :هثال

 کاىَ
فعل 

 هضاسع

 کاىَ یَزَّةُ
 هی سفت

 یزَّةُ کاىَ
 هی سٍد

هاضی 
 استوشاسی
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 کاًا یَکتُثاىِ
 هی ًَضتٌذ

 کاًَا یَکتُثَىَ
 هی ًَضتٌذ

 کاًَت تَکتُةُ
 ًَضتهی 

 کاًَتا تَکتُثاىِ
 ًَضتٌذهی 

 کاىَ یکتُةُ
 هی ًوشت

 یُکتُثاىِ
 هی ًویسٌذ

 یَکتُثَىَ
 هی ًویسٌذ

 تَکتُةُ
 هی ًویسذ

 تَکتُثاىِ
 هی ًویسٌذ

 یکتُةُ
 هی ًویسذ

 کاًا

 کاًَا

 کاًَت

 کاًَتا

 کاى
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 یَلعَةُ
 َُّ تاصی هی کٌذ

 کاىَ
 تَد

 کاىَ یَلعَةََُُّ
 َُّ تاصی هی کشداٍ 

 کاىَ
 تَد

 کاىَ یَلعَةََُُّ
 تاصی هی کشداٍ 

«  َّ»پس تشای ساختي فعل هاضی استوشاسی تشای ضویش 

 (تِ هثال تاال دقت کٌیذ)هی ضَد«فعل هضاسع + کاى »



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

 تَزَّةُ
 هی سٍد

(تَد)کاًَت ّیَ  
 کاًَت تَزَّةُّی 

 سفت هیاٍ 

«  ّی»تشای ساختي فعل هاضی استوشاسی تشای ضویش 

هی ضَد«فعل هضاسع +کاًت »  
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 یَلعَثاىِ
 تاصی هی کٌٌذ

 کاًا ُّوا
 تَدًذ

 یَلعَثاىِ کاًاُّوا
 تاصی هی کشدًذآًْا 

 کاًا ُّوا
 تَدًذ

 یَلعَثاىِ کاًاُّوا
 تاصی هی کشدًذآًْا 

هزکش «ّوا»تشای ساختي فعل هاضی استوشاسی تشای ضویش 

هی ضَد«فعل هضاسع +کاًا»  
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 ُّوا 
 آًْا

 کاًَتا
 تَدًذ

 تَزَّثاىِ 
 هی سًٍذ

 کاًَتا تَزَّثاىُِّوا 
 هی سفتٌذآًْا 

هًَث «ّوا»تشای ساختي فعل هاضی استوشاسی تشای ضویش 

هی ضَد«فعل هضاسع +کاًتا»  
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 ُّن
 کاًَا
 تَدًذ

 یَلعَثَىَ
 تاصی هی کٌٌذ

 کاًَا یَلعَثَىَُّن 
 تاصی هی کشدًذآًْا 

« ُّن»تشای ساختي فعل هاضی استوشاسی تشای ضویش 

هی ضَد«فعل هضاسع +کاًَا»  
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تِ تٌْایی تِ  « کاى»اگش دس هثالْا خَب دقت کٌیذ هتَجِ هی ضَیذ کِ •

«  تَد»اها ٍقتی تا فعل هضاسع هی آیذ دیگش تِ هعٌای .است « تَد»هعٌای 

 تلکِ هعٌای فعل سا تِ هاضی استوشاسی تثذیل هی کٌذ.ًیست 

 اتتذای جولِ قشاس تگیشد تِ صَست هفشد هی آیذ« کاى»ّش گاُ •

 :هثال•
کَالمَ الوُعلِّنِ یَسوَعَىَالطُّلّابُ  کاىَ  

هی ضٌیذًذداًص آهَصاى سخي هعلن سا   

تَضحَکاىِالطِّفلتاىِ  کاًَت  

هی خٌذیذًذدٍ دختش تچِ   
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 فعل هاضی استوشاسی تشای ضوایش هفشد•

 ضویز  فعل اس خاًواده  کاى فعل هضارع هاضی استوزاری

 أًا کٌتُ أَرَّةُ
 هي هی سفتن

 أَرَّةُ
 هی سٍم

 کٌُتُ
 تَدم

 أًَا
 هي

 أًَتَ کٌُتَ تَزَّةُ
 تَ هی سفتی

 تَزَّةُ
 هی سٍی

 کٌُتَ
 تَدی

تَ( هزکش)أًَتَ  

 أًَتِ کٌُتِ تَزّثیيَ
 تَ هی سفتی

 تَزّثیيَ
 هی سٍی

 کٌُتِ
 تَدی

(هًَث)أًَتِ  
 تَ

 ََّ کاىَ یَزَّةُ
 اٍ هی سفت

 یَزَّةُ
 هی سٍد

 کاىَ
 تَد 

(هزکش)ََّ  
 اٍ

 ّیَ کاًَت تَزَّةُ
 اٍ هی سفت

 تَزَّةُ
 هی سٍد

 کاًت
 تَد

(هًَث)ّیَ  
 اٍ
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 هاضی استوشاسی تشای ضوایش هثٌی ٍ جوع•

 ضمیر  فعل از خانواده  کان فعل مضارع ماضی استمراری

 أًَتُوا کٌُتُوا تَزَّثاى
 ضوا هی سفتیذ

 تَزَّثاىِ
 هی سٍیذ

 کٌُتُوا
 تَدیذ

 أًَتُوا 
 ضوا

 أًَتُن کٌُتُن تَزَّثَىَ
 ضوا هی سفتیذ

 تَزَّثَىَ
 هی سٍیذ

 کٌَتُن
 تَدیذ

(هزکش)أًتُن  
 ضوا

 أًَتُيَّ کٌُتُيَّ تَزَّثيَ
 ضوا هی سفتیذ

 تَزَّثيَ
سٍیذ هی  

 کٌُتُيَّ
 تَدیذ

(هًَث)أًَتُيّ  
 ضوا

 ُّوا کاًا یَزّثاىِ
 آًْا هی سفتٌذ

 یَزَّثاىِ
 هی سًٍذ

 کاًا
 تَدًذ

(هزکش)ُّوا  
 آًْا

 ُّوا کاًتا تَزَّثاى
 آًْا هی سفتٌذ

 تَزَّثاىِ
 هی سًٍذ

 کاًَتا 
 تَدًذ

(هًَث)ُّوا   
 آًْا

 ُّن کاًَا یَزَّثَى

 آًْا هی سفتٌذ

 یَزَّثَىَ

 هی سًٍذ

 کاًَا 

 تَدًذ

(هزکش)ُّن   

 آًْا

 ُّيَّ کُيَّ یَزَّثيَ

 آًْا هی سفتٌذ

 یَزَّثيَ

 هی سًٍذ

 کُيَّ

 تَدًذ

(هًَث)ُّي  

 آًْا
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