
 قواعد درس پنجم عربی یازدهم تجربی وریاضی     به نام خدا

 98یرستان امام خمینی            دبیر رحیمی  اسفند دب      انسانیعربی یازدهم  چهارمقواعد درس بخشی ازو

 (1ترجمه الفعل المضارع )                                                           

 به سه صورت می آیدفعل مضارع 

 دارد .عالمت رفع آخر آن نباشد در حالت عادی یعنی ماقبل ان هیچ ادات و حروفی   : مضارع مرفوع -1

  

 

 

 

 

   (      ُ    عالمت رفع)ضمه                       :  می رود     ُمانند یذهب

  )جمع مونث(       می روند        ی ْذه ْبن            عالمت رفع ) نون(                      : شاد می شویدن  تفرحو 

        

 ترجمه می شود.مضارع اخباری باشد به صورت مرفوع نکته : فعل مضارع ما اگر 

جمع های مونث ودرمی باشند عالمت رفع مضارع دراخر فعل مضارع می ایند ی( -و-) انون هایی که بعد از ضمایرفقط نکته : 

می باشند که چطور مرفوع می باشندجزء اهداف درسی کتاب مرفوع هستند و فاعل می باشند اما اینها هم ضمیر فاعلی بعنوان 

 نیست .

 

 مضارع منصوب :  -2

 

 

 

 

 

 

باشد به       ُ  حروف اگر بر سرفعل مضارع بیایند عالمت اخر ان را تغییر می دهند اگر ضمه این 

 های جمع جز نونونها را حذف می کنند به داشته باشند ننون تبدیل می کنند واگر                 فتحه

(  -ی کتُْبن  )  مونث    این نونها حذف نمی شوند.  ت ْکتُْبن 

 

تّی ی جلسوا                     أْن ی جِلس         ُمانند: ی جِلس    ) حذف نون(ی جلسون           ح 

    جمع مونث  نون حذف نمی شود( )ی ذه ْبن          ک ی ی ذه ْبن    

 

 ن می باشدآدر آخر  نون  یا       ُعالمت رفع در فعل مضارع  ضمه  

  :ناصبه  حروف

   براینکه ، تا به معنی :  ...  حتّی ، ِلک ی ،) الم تعلیل(لِ  ، کی)  و( که) معنی به أنْ  مانند

 دنکن می ایجاد تغییر آن هری ظا شکل در وهم معنی در هم و آیند می مضارع فعل برسر

 



 

 

 

  براینکه ، تا به معنی ..  حتّی ، ِلک ی ِل) الم تعلیل(، ، کی)  و( که) معنی به أنْ  مانند: اگر حروف ناصبه

       هم تغییر ایجاد می کنند یعنی فعل های مضارعی که دارای  معنیبیایند از لحاظ فعل مضارع بر سر  

 ترجمه می شوند. مضارع التزامیاین حروف می باشند بصورت 

 (    مضارع التزامی)   که بنویسد   َبیَْکت   نْ أ                       (مضارع اخباری ) می نویسد   بیَْکت    

 ) مضارع التزامی(حتی یُحاولوا  : تا تالش بکنند          )مضارع اخباری (یُحاولون  : تالش می کنند    

 التزامی فارسی تبدیل می کنندخالصه تغییرات در معنی : حروف ناصبه معنی فعل مضارع به مضارع 

 

 

   

 

 (فارسی  ل نْ  با منفی مستقبل)           نوشت نخواهم=   أ ْکتُب   لن             نویسم می=  أ ْکتُبُ 

 ...  کتُبُ أس   مانند آیند می(  سوف – س)  با عربی در مثبت مستقبل:  نکته 

 ............  نآ  معنی ذَهب   سأ                     .............  نآ  معنی یَْحک مَ  لن

 می عطف...( ف یا و) عطف حروف طریق از منصوب مضارع فعل با فعل چند گاهی : اول نکته چند

       : مانند کنیم ترجمه التزامی مضارع صورت به هم را اند شده عطف که هایی فعل باید مواقع این در شود

 (بشوید موفق و بخوانید درس که)  تنجحوا و تدرسوا أنْ     

ل   نأ المتکلم علی یجب اداب   لکالملِ       الصالح العمل إلی جمیل بکالم المخاطبین ی ْدعُو   و بها ی ْعم 

  کند دعوت درست کار به زیبا سخنی با را مخاطبان و کند عمل ان سخنگوبایدبه که دارد آدابی سخن

   منفی التزامی مضارع                          حتّی ، ِلک ی ،(تعلیل الم) لِ  ، کی)  و( که) معنی به أنْ  : دوم نکته

 نگوید سخن که     ی تکلَّم   ال أن

  نشوید غمگین تا( باشد می ال+ لکی)  تحزنوا لکیال

(االّ أن ال تیاس  ) به این صورت هم می اید   که نا امید نشوی تیأس 

 ماست بعدی درس که: مضارع مجزوم -3

 

 

   تبدیل به           ُ      بیاید مضارع سرفعل بر حروف ناصبه             

 (به جزء  نون جمع های مونث)حذف نون خالصه تغییرات در شکل ظاهری  :    

 نفی + ال

 فعل مضارع را به  معنی از حروف ناصبه می باشد اما: لَنْ 

 تبدیل می کندفارسی  آینده منفی



 

 

 خالصه درس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                                 

                      

          

                        

 لتوفیق و النجاح ارجو لکم من ا...ا 98موفق باشید رحیمی اسفند                 

انواع اعراب فعل 

 مضارع 

  مضارع مرفوع-1

ضمه    یا نون  مضارعآخر  

 دارد 

 مضارع منصوب : -2

 مضارع حروف ناصبه + 

یا نون ها  می گیرد َفتحه  

حذف می شوند جز جمع 

 مونث

مضارع مجزوم : که  -3

در درس بعد می خوانیم 

ساکن مضارع  آخر فعل 

می شود و حذف نونها به 

غیر از نون های جمع 

 مونث

: از حروف ناصبه   نْ لَ 

هست ومعنی فعل 

مضارع را به مستقبل 

منفی فارسی تبدیل می 

 کند


