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  اصلی: حروف و وزن

  م)است. ل ع که سه حرف اصلی شان( تَْعليم، َعليم، َمْعلوم، عالِم، :مثال دارند؛ اصلی حرف سه عربی در ها کلمه از بسياری*
  .گويند می کلمه» ريشه«يا» اصلی حروف« حرف سه این به.اند تکرارشده ترتيب به»  م ک ح« حرف سه... »  و َحکيم محکوم، حاکم،« مانند کلeتی در
 به»  َجلَْسة/  ُجلوس/  إْجالس/  َمْجلِس/ َمجالِس/  ُمجالََسة« ها کلمه مثالدر ُبرد؛ پی آن اصلی حروف به توان کلمه می يک های خانواده هم به نگاه با*

  که این سه حرف هeن حروف اصلی یاریشه آن کلeت هستند..است مشرتک آنها در»  س ل ج« حرف ترتيب سه
 سه با ترتيب به ها کلمه اصلی حروف. دهند می کلمه به جديدی حروف معنای اين که آيند؛ می اصلی حروف همراه که حروفی هستند»  زائد حروف*

  ة- ا  - حروف زائدعبارتنداز:ُمـ - ُمجالََسة = ة َس  َل  ا ج مثال:مُ .شوند می سنجيده» ل ع ف« حرف
  است.قاتِل(فاِعل) فاتِح ظالِم عارِف وزن ناِرص  کلeت :مثال دارند؛ وزن عربی زبان در کلeت بيشرت*

  َمْقتول(َمْفعول)است. َمْفتوح َمظْلوم َمْعروف ووزن کلeت َمْنصور
  شده ستوده: ستاينده،َمْحمود:حاِمد:است؛مثال»  شده انجام«معنای به»َمْفعول« وزن و»  حالت دارندۀ يا دهنده انجام« معنای به»  فاِعل« وزن معموالً*
 و کنيد توّجه امر و مضارع های فعل ميانِ  فرق بهمی گردد.فعل امرازمضارع ساخته می شود وحرف (تـ) ابتدای آن و(ن) آخرمضارع حذف  امر: ِفْعُل *

 .کنيد کشف را امر فعل و مضارع فعل فرقو .بگrيد ياد آنهارا ترجمۀ
  امر فعل  مضارع فعل  شخص

  
  ْفَعُل تَ 

  دهی می انجام
  فَْعْل اِ 

  بده انجام

  
  فَْعيلاِ   ْفَعل@َ تَ 

  
  نَ ْفَعلو تَ 

  دهید می انجام

  افَْعلو اِ 

  بدهید انجام
  

  فَْعلْنَ اِ   ْفَعلْنَ تَ 

  
  فَْعالاِ   نِ ْفَعال تَ 

  
 های فعل ميانِ  فرق به*فعل نهی:ازمضارع ساخته می شود وبه ابتدای آن حرف(ال)اضافه می گردد ومانندفعل امر حرف(ن)ازآخرفعل حذف می شود.

  .بگrيد ياد را آنها کنيدترجمۀ توّجه نهی و مضارع

  امر فعل  مضارع فعل  شخص

  
  ْفَعُل تَ 

  دهی می انجام
  تَْفَعْل  ال

  دهن انجام

  
  تَْفَعيل ال  ْفَعل@َ تَ 

  
  نَ ْفَعلو تَ 

  دهید می انجام

  تَْفَعلوا ال

  دهیدن انجام
  

  تَْفَعلْنَ  ال  ْفَعلْنَ تَ 

  
  تَْفَعال ال  نِ ْفَعال تَ 

  نگرد بر: تَرِجعي ال- گردی ³ی بر: تَرِْجعینَ  ال//   نگرد بر: تَرِجعْ  ال-  گردی ³ی بر: تَرِْجعُ  ال.: نهی فعل و منفی مضارع فعل ميان فرق
  )  اليه مضافٌ  و ( مضاف اضافی ترکيب و) صفت و وصفی( موصوف ترکيب

  .شود می ناميده صفت که آوريم می ويژگی چند یا يک برايش که است اسمی موصوف،*
  مثال مختربموصوف وصغیرصفت است. دراین-َمنِزلِهِ  يفَصغ\اً  ُمختََرباً  فََصنَعَ  مثال:

  شود؛ می داده نسبت الیه مضافٌ  يعنی خودش از بعد اسم به که است اسمی مضاف،*
نيا « :مثال   مضاف وآخرة مضاف الیه است. ةدراین مثال مزرع»اْآلِخرَةِ  َمزرََعةُ  اَلدُّ

  عربی زبان در استمراری ماضی فعل معادل
  کَتب:نوشت: است؛مثال شده Èام و انجام گذشته در که است کاری دهندۀ نشان: ساده ماضی*
  نوشت میکان یَکتُب:: است؛مثال شده تکرار بار چند گذشته در که است کاری دهندۀ نشان: استمراری ماضی*
   شود؛ می فارسی در»  استمراری ماضی« معادل و آيد می مضارع فعل از پيش گاهی»  کانَ « فعل*

  .کردند می ستم خويش¢ به خود ولی نکرد، ستم آنها به خدا و﴾ َ◌ يَظْلِمونَ  أنُْفَسُهم کانوا َولِٰکنْ  اللهُ  ظَلََمُهمُ  ما وَ :﴿ مثال
  :خوانی و ساعت شeری ساعت

  برای ساعت خوانی وساعت شeری ازاعدادترتیبی می توان استفاده کرد
  :ساعت دو Èَاماً  اَلّثانَيةُ / :ساعت یک Èَاماً  اَلْواِحَدةُ : مثال: کامل ساعت. ١
  :ساعت چهارونیم النِّصفُ  وَ  اَلّراِبَعةُ : مثال  اضافۀنيم به کامل ساعت . ٢
بعُ  وَ  اَلْخاِمَسةُ : مثال: اضافۀربع به کامل ساعت .٣   :ساعت پنج وربع الرُّ
   ربع کم):ساعت یک ربع به هفت(ساعت هفت یک  ُربعاً  ّال  إ اَلّساِبَعةُ : مثال: کامل ساعت به مانده ربع يک. ٤


