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 به بيايد؛»  نَ  ، يَ  ، تَ  ، أَ « حروف از يکی آنها رسِ  بر واگر اند ماضی فعل هستند؛»  فَُعَل  و فَِعَل  ، فََعَل « آهنگ بر که هايی کلمه بيشرتِ 
  تَْذَهبRَ  تَْذَهُب، أَْذَهُب،  َذَهَب : کند ؛مثال می داللت آينده و حال زمان بر مضارع می شود فعل تبدیل مضارع فعل

  مث� و �ع  مفرد  شخص

ُْن (ما)   موشن� :َسِمعُ أ  �أنا (من)   اول
َ

  مويشن�  : عُ َسمن  ��

  ويدشن�  :نعتَسم ، ونعُ تَسم ،  انعتَسم  �أنُتما ، أنُتم ، أنُ�� (شما)   و�شن: � �َ عتَسم ،  عُ تَسم �أنَت ، أنِت (تو)   دوم

  وندشن�  : نعون،يَسمعُ ،يَسم انعيسمعان،تَسم � ُهما ، ُهْم ، ُهن� (آنها،ايشان)   ودشن�  :عُ تَسم،   عُ يَسم  �ُهَو ، ِ َ (او)   سوم
  .گویم ³ی دروغ من. أَکِْذُب  ال أَنا:مثال کند؛ می منفی را مضارع فعل»  ال« حرف*
بر رس آن فقط بر آينده داللت می کند و در » َسْوَف «يا »َس «فعل مضارع نشانگر زمان حال و آينده است؛ که با افزودِن  حرف*

  .نوشت خواهم :أَکُْتُب  َسوفَ یاَسأَکُْتُب  - نويسم می :أَکُْتُب  استفاده می شود؛ مثال:»خواه... «ترجمۀ آن از فعل 
 شود؛ می ترجمه جمع صورت به فعل است؛ ياجمع مثنّی اسم آن دهندۀ انجام که حالی در رفته کار به مفرد فعل هایی که جملۀ در*

  .کنند می کار کشتزار در کشاورز های خانم اين.الَْمزَرَعةِ  ِيف  َحتانِ الَْفالّ  هاتانِ  تَعَمُل  :مثال
فرق می کندبایدازروی ضمیر یادیگرقرائن ونشانه های موجودترجمه  آن معنایبا هم یکی است ولی  هایی که ظاهرشاندرفعل *

  رافهمیدمثال:
  .کنيد می کار خوبی به شe.  َجيِّداً  تَْعَمالنِ  أنُتe )الف

   .کنند می کار خوبی بهآن دخرتان .  َجيِّداً  ْعَمالنِ تَ  اتان البنتانه )ب
فرق می کند.درجمله یکی دیگر با  استفاده شده درحالی که معنی هریک ْعَمالنِ تَ  هeنطورکه مشاهده می شود درهردو جمله ازفعل

  الف از قرینه ضمیریعنی أنتe ودرجمله ب از هاتان البنتان باید معنی هریک راتشخیص داد.
  وکاربردآن ها)استفهامی(پرسشی کلeت

  نشنيديم﴾: َسِمْعنا ما: ﴿ماضی؛مانند فعل کردنِ  منفی برای»  ما«:دارد کاربرد دو»  ما« حرف*
 راستت؟ دست در چيست آن موسی،﴾ موسی یا ِبَیمیِنكَ  تِلْک ما﴿ »؛ چيست؟« معنای به»  ما «*
   رشوع کنيم؛» برای:  لِ «يا»اينکه برای: نَّ ِالَ «استفاده کنیم ودرپاسخ آن از»  لeِذا« پرسشی کلمۀبرای پرسش ازعلت کاری می توانیم از *

  .ِجّداً  لَطیفٌ  الَْجوَّ  ِألَنَّ  الُْغرَفِة؟ خاِرجَ  َدْرَسکeُ تَکُتبانِ  لeِذا -. ُهدُهدٍ  َعنْ  أبَْحُث  ِالÁَّ  الَْبعيِد؟ إلَی تَْنظُرُ  لeِذا :مثال
 داللت زمان هایی که بر کلمۀآن از  به پاسخ دربرای سئوال وپرسش از زمان می توانیم از کلمه (َمتی:چه وقت)استفاده کنیم و *

 استفاده کرد.دارند؛
هرِ  ِيف / أُسبوَع@ِ  بَعدَ /  َسَنَت@ِ  َقبَل /  لَيل/  َمساء/  َعرص/  َصباح/  َغد/  أَْمِس /  اَلَْيومَ  هرِ  ِيف /  الeْيض الشَّ   …الْقاِدمِ  الشَّ
 .يَوَم@ِ  َقبَل  الُْفنُدِق؟ إلَی َوَصلُْتم َمَتی: مثال

  استفاده می شود.:» چگونه: کَيفَ « پرسشی کلمۀ ازحالت وچگونگی از پاسخ و پرسشبرای *
  . َعةٍ ِبُرس  َوَصلَْت؟ کَيفَ  -.ِبَخrٍ  أنَا حالَُك؟ کَيفَ  مثال:

   رود؛ می کار به مالکّيت برای»  برای:  َل  ، لِ « يا»  نزد: ِعْندَ « کلمۀ گاهی*
  .داريم ای کتابخانه. َمکَتبَةٌ  لَنا. دارد نيکو های نام خدا﴾ ه االسeءالُحسنیَ لِل﴿:مثال

  . دارد نقره انگشرت مادرم. یٌ ِفضّ  خاتَمٌ  ِألُّمي.داريد بزرگی خانۀ. کَبیرٌ  بَیٌت  ِعنَْدُکم. داری زيبايی های گُل. َجميلَةٌ  أَزهارٌ  ِعْنَدكَ 
  .دارند زيبايی باغ. َجميلَةٌ  َحديَقةٌ  لَُهم

تيبيَُّة:عددهای  األعدادُ    ترتیبیالرتَّ
  مونث  مذکر

 اَلّساِبَعة اَْألُولَی :هفتماَلّساِبع :اولاْالَولَّ 
Áاَلثّاِمَنة اَلثّانَية :هشتماَلثّاِمن :دوماَلثّا 
 ااَلّتاِسَعة اَلثّالَِثة :نهماَلّتاِسع :سوماَلثّالِث
 ِرشَة اَلْعا اَلرّاِبَعة :دهمِرش  اَلْعا :چهارماَلرّاِبع

 َعْرشَةَ  اَلْحاديَةَ  َعَرشَ  اَلْحاديَ  اَلْخاِمَسة :یازدهمَعَرشَ  اَلْحاديَ  :پنجماَلْخاِمس
 َعْرشَةَ  اَلثّانَيةَ  اَلّساِدَسة :دوازدهمَعَرشَ   اَلّثاÁَ  :ششماَلّساِدس

  


