به وام خـــــذای مهــــــربان
آموزش فعل ماضی استمراری درس هشتم عـــــــربی نهم دوره اول متوسطه
مطالب تدریس شده در کالس عربی نهم نمونه دولتی شهید غفـــاری آذرشهر
دبیـــر  :مهـــدی جــابری حـق

آموزش فعل ماضی استـــمراری
ماضی ساده ً :شاى دٌّذُ کاری کِ در گذشتِ اًجام شذُ ٍ توام شذُ است .هاًٌذ  :کتبوا  -نوشتند
ماضی استمراری ً :شاى دٌّذُ کاری است کِ در گذشتِ چٌذ تار تکزار شذُ است.
مانند  :کانوا یکتبون – می نوشتند
در ستاى فارسی تِ فؼلی هاضی استوزاری گفتِ هی شَد کِ داللت تز اًجام کاری در گذشتِ دارد کِ
تاکٌَى اداهِ دارد.
".هثال اس هصذر "رفتي" تگَیین":هی رفتن
صزف ایي فؼل در ستاى فارسی ّن تِ شکل سیز است
هی رفت
هی رفتن هی رفتی
هی رفتٌذ
هی رفتین هی رفتیذ
در ستاى ػزتی ّن هؼٌای فؼل هاضی استوزاری تِ ّویي شکل است.یؼٌی داللت تز اًجام کاری در سهاى
گذشتِ دارد کِ تا کٌَى جاریست ٍ اداهِ دارد
هثال فؼل "یکتة" تِ هؼٌی هی ًَیسذ اگز تؼذ اس "کاى"تیایذ تِ هؼٌی"هی ًَشت" ٍ هاضی استوزاری
هی شَد.
طریقه ساخت فعل ماضی استمراری
در ادتیات ػزب تزای ساخت فؼل هاضی استوزاری"،کان"را قثل اس فؼل هضارع قزار هی دّین ٍ آى را تِ
.صَرت استوزاری هؼٌا هی کٌین.

کـان  +فعـل مضارع:ماضی استمراری
)کاى  +یَذَّةُ (هی رٍد)

=

)کاًَا  +یَذَّثَىَ (هی رًٍذ) =

کاى یَذَّةُ (هی رفت)
کاًَا یَذَّثَى (هی رفتٌذ)

نکتــــه  :ػشیشاى تَجِ داشتِ تاشیذ کِ فؼل کاى اسًظز هفزد هثٌی ٍ جوغ تَدى اس فؼل هضارع
تثؼیت هی کٌذ .هاًٌذ کاًا یاکُالىِ ّزدٍ هثٌی ّستٌذ.
ٍلی گاّی کان دراٍل جولِ تِ صَرت هفزد هی آیذدر ایي صَرت در تزجوِ تاسم اس فؼل هضارع پیزٍی هی
کٌذ.

درجولِ کاىَ طلّاب الجاهِؼَِِ یَذرُسَى فِی الوکتَثَِِ
داًشجَیاى داًشگاُ در کتاتخاًِ درس می خواندند

صرف فعل ماضی کــان
ايل شخص مفرد  :کىتُ بًدم (مذکر ي مًوث)
ديم شخص مفرد  :کىتَ مذکر  -کىتِ مًوث بًدی
سًم شخص مفرد  :کانَ مذکر  -کاوَت مًوث بًد
ايل شخص جمع  :کُىّا بًدیم ( مذکر ي مًوث مشترک)
ديم شخص جمع  :کُىتُما مثىی مذکر ي مًوث – کُىتُم مذکر -کُىتُهَّ مًوث بًدیذ.
سًم شخص جمع  :کاوا مثىی مذکر – کاوَتا مثىی مًوث – کاوًا جمع مذکر ي کُهَّ جمع مًوث بًدوذ.

باتشکر و عرض خسته نباشید .
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