
 ورودی 
 ها در عربی:عالمت

َـــــ فتحه ُــــ ضمّه ، غَرَسَ : حََسن، أََسد ـــــ ِــــ کسره : مُدُن، رُُسل ـــــ ْــــ سکون عِْشریناِبِل،  : ــــ  َسبْع، مَنْ  : ــــ

 

 ها:تنوین

ٌــــــ  )تلفظ: ـُنْ( ـــ

 کِتابُنْ  کِتاٌب 

ًـــــ  )تلفظ: ـَنْ( ـــــ

 طالِبَنْ  طالِباً 

ٍــــــ  )تلفظ: ـِنْ( ــــــ

 رَجُلِنْ  رَجُلٍ 

 

 انواع کلمات
 حرف فعل اسم

بە تنهایی معنی خاصیییییییی ندارد، با اعم یا ا ییییییی  معنی  کنددادن حالتی را در زمان مشخصی بیان میکار یا روی بر نامِ شی، مکان، شخص ... داللت دارد.
 کند.واقعی خود را پیدا می

 ارِجداَل   : اَل ها:نشانه
    ، دُروسا  ، کِتاب  محمد : تنوین
َ  : ـة، ة  ة، وَردَ ةطالِب

تَغ فَرَ  قَدِ یَذ هَُب،  قَد   : قَد   ها:نشانه  ا  
َ  : َسـ  ک تُبونَ َ ی

 تَخ رُج نَ  َ وفَ  :َسوفَ 

ِی، بِی حروف جرّ:  مِن ، عَن ، اي، إِلَی، عَلَی، کَی، ل
 َ ی، َ وفَ  ساز )مثبت(:حروف مستقبل
 لَن  از )منفی(:سحروف مستقبل

 إِنَّ، أَنَّ، کَأَنَّ، لََعمَّ، لٰکِنَّ، لَی تَ  حروف مشبهة بالفعل:
 : ما، الساز فعلحروف منفی

 ال حرف الی نفی جنس:
 حرف نهی فعل: ال

 إاِلّ  حرف استثناء:
ِی ساز:حروف مضارع التزامی  أَن ، کَي، لِکَي، حَتّی، ل

َ  حروف استفهام )پرسشی(:  هَم ، أ
 : وَ حالتحرف قید 

 : نََع ، الحروف جواب

ش عربى شاصنم
آموز



 دستور زبان عربی
 محل اعرابی )نحو( تحلیل صرفی )صرف(

 پردازد.می داخل جملهبه نقش دستوری کلمه در  کند.کلمه را در خارج از جمله بررسی می خصوصیات ظاهریمشخصات و 

 ها:مشخصات ظاهری اسم

 )مذکر/ مؤنث( جنس( 1

 )مفرد/ مثنی/ جمع( تعداد( 2

 نکره/  معرفه( 3

/ یا )اســف عاعل، اســف مف وس، اســف مبالمه، اســف م ان، اســف تف ــیل(  نفره پنجتیم ( 4

 هیچ کدام
 یک عنوان قراردادی از طرف نویسندۀ جزوه است برای درک بهتر مطلب(« تیف پنج نفره)»

 

 ها:مشخصات ظاهری فعل

 )ماضی، م ارع، امر ....( زمان( 1

 ()اوس شخص مفرد ... شخص( 2

 مجهول/  معلوم( 3

 )اگر مزید است، از کدام باب؟( ثالثی مزید/  ثالثی مجرد( 4

 متعدی/  الزم( 5

 

 مشخصات ظاهری حرف:

 ( عقط نام حرف1

 های اصلی در جملۀ فعلیه: نقش

 )انجام دهندۀ ع ل جمله است( فاعل( 1

 )ع ل جمله، روی آن انجام شده است( مفعول( 2

 

 یه: های اصلی در جملۀ اسمنقش

 آید.(ضمیری که در ابتدای جمله می)اسف یا  مبتدا( 1

 دهد()اسف یا ع لی که در مورد مبتدا گزارشی می خبر( 2

 

 های دیگرنقش

 کند()ویژگی اسفِ ماقبل خود را بیان می صفت( 1

 )به اسف ماقبلِ خود اضاعه شده است( الیهمضاف( 2

 ف جر بیاید()اسف یا ضمیری که پس از حرو بحرف جر مجرور( 3

 دهد(های ماقبل خود را نشان می)حالِت ی ی از اسف حال( 4

 )از ی ی از کلمات ماقبل خود استثناء شده است( مستثنی( 5

 )مصدری از جنس ع ل داخل جمله است( مفعول مطلق( 6

  

 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 اسم مذکر / مؤنث
 مذکر مؤنث

 ها:نشانه

 یة، ة: طالِبَة، وَر دَة 

  ُنیا )مخصوص ا   تفضیم مؤنث(ٰی، ا: کُب رٰی، د 

 ها(ها و عیباء: حَم راء )قرمز(، بَک ماء )الل( )مخصوص رنگ 

 بدون نشانه: زینب، کلثوم، هانا ...

 ا می که مؤنث نباشد.

 ... کِتاب، محمد، جَبَم 

 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 اسم از نظر تعداد
   ی مَُعل مَةمَُعل       بدون نشانه    : ا می که بر یک چیز یا ارد داللت کند.مفرد

 : ا می که بر دو چیز یا دو ارد داللت کند.مثنی

  اختار: مفرد + انِ / یَی نِ 

  َی نِ مَُعل مانِ ی مَُعل م   ِمَُعل مَتانِ ی مَُعل مَتَی ن 

 باشد، لزوما  مثنی نیست.« ین»یا « ان»هر ا می که آخرش   

 ن )جمع مکسر ا ت(مَجانی|  مِسکین )مفرد ا ت(|  اِحسان )مفرد ا ت(

 کند.ا می که بر بیش از دو چیز یا دو نفر داللت می: جمع

 ینَ ی مَُعل م ونَ مَُعل م     اختار: ا   مفرد مذکر + وَن / ینَ   ( جمع مذکر سالم1

 کسر ا ت(مَساکین )جمع م| مَج نون )مفرد ا ت(      باشد، لزوما  جمع مذکر  ال  نیست:« ین»یا « ون»هر ا می، آخرش  

 

 اتمَُعل مَة + ات = مَُعل م  الف( ا   مفرد مؤنث + ات:  اختار:   ( جمع مؤنث سالم2

 اتداُلر  داُلر    :ب( ا   اشیاء غیر عربی + ات      

 اتاِن تِشار   اِن تِشار|  اتتَوَجُّه تَوَجُّه     :ج( مصدرها + ات      

 نَبات )مفرد ا ت( اَبیات )جمع مکسر ا ت؛ مفردش: بَی ت( |   ع مذکر  ال  نیست. باشد، لزوما  جم« ات»هر ا می، آخرش  

 

 )تکسیر( )در ه  شکسته(( جمع مکسر 3

 کند.شود، یا حرکاتش تغییر میشکند، حرف یا حروای به آن اضااه یا از آن ک  میشکم مفردش در ه  می 

ِ  رُُ م | جائِرَة  اُُ د | رَ ول  أََ د   زجَوائ

 مبحث مربوطه(های تی  پنج نفره ا ت؟ )در جمع مکسر، برای تشخیص دو مورد، باید به مفرد آن دقت کرد: الف( مذکر یا مؤنث بودن؛ ب( کدام یک از ا   

 ی طَلَبَة )مفردش: طالِب( بنابراین مذکر ا ت.  یی جَوائِز )مفردش: جائِزة(: بنابراین مؤنث ا ت.

 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 رهاسم معرفه / اسم نک
 : ا می ا ت که نزد شنونده یا گوینده ناشناخته باشد.نکره

 اش معموال  تنوین )ییی ییی ییی ییی( ا ت.نشانه

 روش ترجمه:

 آمد یمرد یک( 3مرد آمد؛  یک( 2آمد؛  ی( مرد1:   جاءَ رَجُم

  
هرگاه خبر، یک ا یی  نکره باشیید و به تنهایی آمده باشیید )یعنی دارای صییفت یا جمل   (1

 شود. ال یازده ( نباشد، به صورت معراه ترجمه می 4درس ه )وصفی

 )کنز : خبر و نکره ا ت اما به صورت معراه ترجمه شده(ا ت.  گنج ،: قناعتکَن ز  اَل قَناعَةُ 

 معراه به اَل، به صییورت همان ا یی هرگاه ا ییمی به صییورت نکره آمده باشیید،  یی   ( 2

 ا   اشاره )این/ آن( ترجمه کرد: را به صورت« الف و المش»توان بیاید، می

َاراسُ . کانَِت أَارا ا  شاهَدُت   جَنَب صاِحبِها اْل 

 کنار صاحبشان بودند.ها آن ا برا دیدم.  هاییا ب

 : ا می ا ت که نزد گوینده یا شنونده شناخته شده ا ت.معرفه

 انواع:

 طالباتِ اَل  ِجباَل، اَل  کِتاُب، اَل   ( معراه به اَل 1

 ها، کشورها، شهرها، رو تاها ...عَلَ  )ا   خاص(: نام اشخاص، قاره ( معرا 2

 ژار،شکینه، بوکان، ههناله

 کُردکاُل، مازندران ...

 حمید ، محمدا ، عباس  ... هللا، اَل بَرازیم

 ا  ین دارند، ولی نکره نیستند. محمدتنو ،معرا  عَلَ های ا  بعضی ( 1 

َ های ( بعضیییییی از ا ییییی 2 ، دارای اَل هسیییییتند، اما جزو معرا  به اَل نیسیییییتند:  معرا  عَل

 بَرازیم، هللا ....ال

 

 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 تیم پنج نفره
 ِجح ...ان نَجََح |  ِصران شود: نََصرَ  اخته می عِلاف( از اعم ثالثی مجرد بر وزن 1 اسم فاعل: 

 عم هستند: های زیر نیز ا   ااکند. وزنها مقداری تغییر میوزن ااعِم در بعضی از ا   

 ضالّ، دالّ ...  فالّ ب(     .... ماشي والي، آتي، قاضي،  فاعيالف( 

ِــ  ـــــ»طبق  اختار  مزیدهای ثالثی ( از اعم2 َّ ُ  اخته می« مُــ .... ی ـــــ»یا « مُــ .... ـــ تَش رِقُ | مُتََعل    شوند: یَتََعل تَش رِق  یَس   مُرااِق | یُرااِقُ  مُن هَمِر | یَن هَمِرُ  مُس 

تَقی ُ مُجیب |  یُجیُب  تَقی  |   یَس   ... مُرید یُریدُ مُطیع |  یُطیُع مُس 

 (ه؛ ا   مبالغها )جمع مکسر، مفردش: جاهِم | جَهّال: بسیار نادان؛ مفردجُهّال: نادان )با اَعّال اشتباه نشود( فُعّالترینشان: های زیادی دارد، مه جمع مکسرش وزن 

 مَن صور شود: نََصرَ  اخته می لوف عمَ ( از اعم ثالثی مجرد بر وزن 1 اسم مفعول:

ّ های زیر نیز ا   مفعول هستند:  الف( کند. وزنها مقداری تغییر میدر بعضی از ا   مَفعولوزن    مَه ديّ، مَبنّي ...  مَف عيّ ب(  ....مَر جُوّ مَد عُوّ،   مَفعُو

َـ  ـــــ»ثی مزید طبق  اختار های ثال( از اعم2 تَخ رِجُ  شوند: یُوَظ ُف  اخته می« مُــ .... ا ـــــ»یا « مُــ .... ـــ َّف | یَس  تَخ رَج | یُطیُع  مُوَظ  مُراد ... مُطاع | یُریدُ  مُس 

 اه نشود(:)با وزن مَفاعِم در ا   مکان اشتب مَفاعیل: ترینهای زیادی دارد. مه جمع مکسرش وزن 

کَن )ا   مکان( مَساکِن    مَحصول )ا   مفعول( مَحاصیم   مَس 

 آید.  ه نوع دارد:های اَعّال یا اَعّالَة مینبر وزاسم مبالغه: 

 ة )ماشین(( ابزار، و یله: جَوّال )موبایم( | َ یّاَر 3  ( شغم: حَدّاد )آهنگر( | طَیّار )خلبان( 2  ( بسیاری صفت: َ تّار: بسیار پوشاننده1

 دهندۀ مکان ا ت.  ه وزن برای مفرد و یک وزن برای جمع دارد: نشان :مکاناسم 

کَن، مَش هَد مَف َعل( 1 ِجد مَف عِل( 2  : مَس   : مَساکِن، مَغارِب، مَدارِسمَفاعِل( وزن جمع: 4  : مَد رََ ة، مَط بََعة مَف َعلَة( 3  : مَغ رِب، مَس 

ّ ب(   : مَطار، مَزار ...مَفالآید:  الف( های زیر نیز میت وزن( ا   مکان گاهی به صور 1  فیٰ )پاالیشگاه(مَف عیج(  : مَمَرّ، مَقَرّ ...مَفَر   ٰ: مَر میٰ، مَص 

 وزن دارد: 3آید. برای نشان دادن برتری میاسم تفضیل: 

َکبَرُ: پسر بزرگتر جمع( : الف( برای انواع مقایسه )میان مذکر یا مؤنث | میان مفرد، مثنی یا أَف َعل( 1  ب( به عنوان صفت برای ا   مذکر: اإلِبنُ اْل 

 آید: ال بِنُت ال کُبرٰی: دختر بزرگتر ٰ: اقط به عنوان صفت برای ا   مؤنث میفُع لی( 2

َااِضمُ به کار می ب( به تنهایی نیز )جمعِ أَا َعم(: الف( به عنوان صفت برای ا   جمع مذکر: العُلَماءُ اْلَااِضمُ ؛  أَفاعِل( 3 َراذِلُ هَلََک اْل   رود: إذا مَلََک اْل 

َ  ( اعم ماضی،  وم شخص مفرد، باب ااعال:3؛ ها: أَح مَق ...( عیب2؛ ها: أَح مَر ...( رنگ1موارد زیر ا   تفضیم نیستند:    اول شخص: أَنا أَع لَ ُ ...( مضارع، 4؛ أَخ رََج ... هُو

ش عربى شاصنم
آموز



 زمان ماضی و مضارع
 معنی مضارع معنی ماضی صیغه به زبان عربی نام شخص

ُ  اول شخص مفرد ِّمِ وَحدَه َ  )برای متکل  مفرد( لِل مُتَکَل َ   را نوشت  در  من )زن و مرد( يـدَر س تُ کَتَب   ناأ ُ نا أ   نویسرا می  در  من )زن و مرد( يـدَر س بُ أَک ت

 دوم شخص مفرد
َ  أن تَ  )برای مفرد مذکر مخاطب( لِل مُخاطَب  )مرد( کَ ـدَر سَ  تَ تَب ـک

 یرا نوشت تدر  تو
ُ  أن تَ   )مرد( کَ ـدَر سَ  بُ تَک ت

 ینویسرا می تدر  تو
 )زن( کِ ـدَر سَ َن یتَک ـتُبِـ أن تِ  )زن( ـکِ دَر سَ  تِ کَتَب ـ أن تِ  )برای مفرد مؤنث مخاطب( لِل مُخاطَبَةِ 

  وم شخص مفرد
 ِ َ  )برای مفرد مذکر غائب( لِل غائِب َ  هُو  )مرد( هُ ـدَر سَ َب کَت

 را نوشت شدر  او
 )مرد( هُ ـدَر سَ  یَک تُبُ هُوَ 

 نویسدرا می شدر  او
 )زن( هاـدَر سَ تَک تُُب  هِيَ  )زن( هاـدَر سَ کَتَبَـت   هِيَ  )برای مفرد مؤنث غائب( لِل غائِبَةِ 

ِ  اول شخص جمع مِ مََع ال غَی ر
ِّ  ی نویسرا می ماندر  ما )زن و مرد( ناـدَر سَ  نَک تُبُ  نَح نُ  ی را نوشت ماندر  ما )زن و مرد( ناـدَر سَ  ناکَتَب ـ نَح نُ  )برای متکل  مثنی و جمع( لِل مُتَکَل

 دوم شخص جمع

 )مرد( کُمـدَر سَ  تُمکَتَب ـأن تُم  )برای جمع مذکر مخاطب( لِل مُخاطَبینَ 

 یدرا نوشت تاندر  شما

 )مرد( کُمـدَر سَ َن وتَک تُبـ أن تُم

 )زن( کُن  ـدَر سَ  ـنَ تَک تُب   أن تُن   )زن( کُن  ـدَر سَ  ـتُن  کَتَب   أن تُن   )برای جمع مؤنث مخاطب( لِل مُخاطَباتِ  یدنویسرا میتان در  ماش

 )زن و مرد(کُما ـدَر سَ نِ اتُبتَک  أن تُما  )زن و مرد( کُماـدَر سَ  تُماکَتَب   أن تُما )برای مثنای مخاطب( لِل مُخاطَبَتَی نِ و  لِل مُخاطَبَی نِ 

  وم شخص جمع

 )مرد(هُم ـدَر سَ ا وکَتَبـ هُم )برای جمع مذکر غائب( لِل غائِبینَ 

 ندرا نوشت شاندر  آنها

 )مرد( هُمـدَر سَ َن ویَک تُبـ هُم

 ندنویسرا می شاندر  آنها
 )زن(هُن  ـدَر سَ  نَ یَک تُب ـ هُن   ن()ز هُن  ـدَر سَ  نَ کَتَب ـ هُن   )برای جمع مؤنث غائب( لِل غائِباتِ 

 )مرد( ـهُمادَر سَ نِ ایَک تُبهُما  )مرد(هُما ـدَر سَ  اکَتَب هُما )برای مثنای مذکر غائب( لِل غائِبَی نِ 

 )زن( هُماـدَر سَ نِ اتَک تُبـهُما  )زن( هُماـدَر سَ  اکَتَبَتـ هُما )برای مثنای مؤنث غائب( لِل غائِبَتَی نِ 

یطانِ: شیطان را خشمگین نکردال «: ال»گاهی نیز با حرف  کَتَب ُت: ننوشت . * ماشود. منفی می« ما»اعم ماضی، بیشتر با حرف  خَطَ الشَّ  أَ  

 خواهد شما را در بحران قرار دهدي حَرَج : خداوند نمییُریدُ هللاُ أَن  یَج َعلَکُ  ا ماوَ «: ما»گاهی نیز با حرف  نویس   *أَک تُُب: نمیال شود. منفی می« ال»اعم مضارع، بیشتر با 

  

ش عربى شاصنم
آموز



  مستقبل )مثبت(
 َس/ َ و فَ + مضارع

 مستقبل )منفی(
 لَن  + مضارع

 معنی مستقبل منفی معنی مستقبل مثبت نام صیغه به زبان عربی شخص

ُ  اول شخص مفرد ِّمِ وَحدَه َ   لِل مُتَکَل ُ سَ نا أ َ  نوشت  خواهرا   در ن م )زن و مرد( يـدَر س بُ أَک ت ُ لَن  نا أ  نوشت  خواهنرا   در ن م )زن و مرد( يـدَر س بَ أَک ت

 دوم شخص مفرد
ُ سَ  أن تَ   لِل مُخاطَب  )مرد( کَ ـدَر سَ  بُ تَک ت

 نوشت یخواهرا  تدر تو 
ُ لَن   أن تَ   )مرد( کَ ـدَر سَ  بَ تَک ت

 نوشت یخواهنرا  تدر تو 
 )زن( کِ ـدَر سَ  يتَک ـتُبِـلَن   أن تِ  )زن( کِ ـدَر سَ  نَ یتَک ـتُبِـسَ  أن تِ   لِل مُخاطَبَةِ 

  وم شخص مفرد
 ِ  )مرد( هُ ـدَر سَ  یَک تُبُ سَ هُوَ   لِل غائِب

 خواهد نوشترا  شدر او 
 )مرد( هُ ـدَر سَ  یَک تُبَ لَن  هُوَ 

 خواهد نوشتنرا  شدر او 
 )زن( هاـدَر سَ  تُبَ تَک  لَن   هِيَ  )زن( هاـدَر سَ تَک تُُب سَ  هِيَ   لِل غائِبَةِ 

ِ  اول شخص جمع مِ مََع ال غَی ر
ِّ  نوشت  ینخواهرا  ماندر ا م )زن و مرد( ناـدَر سَ  نَک تُبَ لَن   نَح نُ  نوشت  یخواهرا  ماندر ا م )زن و مرد( ناـدَر سَ  نَک تُبُ سَ  نَح نُ   لِل مُتَکَل

 دوم شخص جمع

 )مرد( کُمـدَر سَ َن وتَک تُبـسَ  أن تُم  لِل مُخاطَبینَ 

 نوشتید خواهرا  تاندر ا مش

 )مرد( کُمـدَر سَ  اوتَک تُبـلَن   أن تُم

 )زن( کُن  ـدَر سَ  ـنَ تَک تُب  لَن   أن تُن   )زن( کُن  ـدَر سَ  ـنَ تَک تُب  سَ  أن تُن    لِل مُخاطَباتِ  نوشتید خواهنرا  تاندر ا مش

 )زن و مرد(کُما ـدَر سَ  اتَک تُبلَن  أن تُما  رد()زن و مکُما ـدَر سَ نِ اتَک تُبسَ  أن تُما  لِل مُخاطَبَتَی نِ و  لِل مُخاطَبَی نِ 

  وم شخص جمع

 )مرد( هُمـدَر سَ َن ویَک تُبـسَ  هُم  لِل غائِبینَ 

 نوشت ندخواهرا  شاندر آنها 

 )مرد( هُمـدَر سَ  اویَک تُبـلَن   هُم

 نوشت ندنخواهرا  شاندر آنها 
 )زن(هُن  ـدَر سَ  نَ یَک تُب ـلَن   هُن   )زن(هُن  ـدَر سَ  نَ یَک تُب ـسَ  ن  هُ   لِل غائِباتِ 

 )مرد( ـهُمادَر سَ  ایَک تُبلَن  هُما  )مرد( ـهُمادَر سَ نِ ایَک تُبسَ هُما   لِل غائِبَی نِ 

 )زن( هُماـدَر سَ  اتَک تُبـلَن  هُما  )زن( هُماـدَر سَ نِ اتَک تُبـسَ هُما   لِل غائِبَتَی نِ 

 

 

ش عربى شاصنم
آموز



 فعل امر
 ها یک طرف()اول شخص و  وم شخص یک طرف | دوم شخص

 فعل نهی
 (ها یک طرفاول شخص و  وم شخص یک طرف | دوم شخص)

 معنی نهی معنی امر نام صیغه به زبان عربی شخص

ُ  اول شخص مفرد ِّمِ وَحدَه َ   لِل مُتَکَل ُ ِل ُ ال   نویسباید برا   در  )زن و مرد( يـدَر س ب  ک ت   ویسنباید بنرا   در  )زن و مرد( يـدَر س ب  أَک ت

 دوم شخص مفرد
ُ   لِل مُخاطَب ُ أ  )مرد( کَ ـدَر سَ  ب  کَت

 بنوی را  تدر 
ُ ال   )مرد( کَ ـدَر سَ  ب  تَک ت

 ننوی را  تدر 
ُ   لِل مُخاطَبَةِ  ُ أ  )زن( کِ ـدَر سَ  يتَک ـتُبِـال  )زن( ـکِ دَر سَ  يبکَت

  وم شخص مفرد
ِ لِل غا ِ   ئِب  )مرد( هُ ـدَر سَ  یَک تُب  ل

 نویسدباید برا  شدر 
 )مرد( هُ ـدَر سَ  یَک تُب  ال 

 نویسدنباید برا  شدر 
ِ   لِل غائِبَةِ   )زن( هاـدَر سَ  تَک تُب  ال  )زن( هاـدَر سَ  تَک تُب  ل

ِ  اول شخص جمع مِ مََع ال غَی ر
ِّ ِ   لِل مُتَکَل َ ال  ی نویسباید برا  ماندر  )زن و مرد( ناـدَر سَ  نَک تُب  ل ُ ن  ی ویسنباید بنرا  انمدر  )زن و مرد( ناـدَر سَ  ب  ک ت

 دوم شخص جمع

ُ   لِل مُخاطَبینَ   )مرد( کُمـدَر سَ ا واُک تُب

 یدبنویسرا  تاندر 

 )مرد( کُمـدَر سَ  اوتَک تُبـال 

ُ   لِل مُخاطَباتِ  یدیسننورا تان در   )زن( کُن  ـدَر سَ  ـنَ تَک تُب  ال  )زن( کُن  ـدَر سَ  نَ اُک تُب

ُ   لِل مُخاطَبَتَی نِ و  لِل مُخاطَبَی نِ   )زن و مرد(کُما ـدَر سَ نِ اتَک تُبال  )زن و مرد( کُماـدَر سَ  ااُک تُب

  وم شخص جمع

ِ   لِل غائِبینَ   )مرد( هُمـدَر سَ  اویَک تُبـل

 ندنویسباید برا  شاندر 

 )مرد( هُمـدَر سَ  اویَک تُبـال 

 ندنویسنباید برا  شانر د
ِ   لِل غائِباتِ   )زن(هُن  ـدَر سَ  نَ یَک تُب ـال  )زن(هُن  ـدَر سَ  نَ یَک تُب ـل

ِ   لِل غائِبَی نِ   )مرد( ـهُمادَر سَ  ایَک تُبال  )مرد( ـهُمادَر سَ  ایَک تُبل

ِ   لِل غائِبَتَی نِ   )زن( ماهُ ـدَر سَ  اتَک تُبـال  )زن( هُماـدَر سَ  اتَک تُبـل

 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 فعل ثالثی مزید
 ماضی باب 

 سوم شخص مفرد

 مضارع

 سوم شخص مفرد

 امر

 دوم شخص مفرد

 حروف زائد مصدر

1 
 ِ ِ ا  فعالست

 َ ت  ف َعلَ اِس 

 َ ت  ا تقبال کرد ق بَلَ اِس 

 تَف عِلُ یَس  

تَق بِلُ   کندا تقبال می یَس 

 تَفعِل  اِس  

تَق بِل    ا تقبال کن اِس 

 استفعال

 ل کردنا تقبا اِستِق بال
 ا، س، ت

2 
 افتِعال

 ِ َ ف  ا  َعلَ ت

 ِ َ شا  کار کرد غَلَ ت

 یَفتَعِلُ 

تَغِلُ   کندکار می یَش 

 اِفتَعِل  

تَغِل    کارکن اِش 

 افتِعال

تِغال  کار کردن اِش 
 الف، ت

3 
 اِنفِعال

 فََعلَ اِن  

 مشخص شد کََشفَ اِن  

 یَنفَعِلُ 

 شودمشخص می یَن کَِشفُ 

 اِنفَعِل  

 مشخص شو اِن کَِشف  

 عالاِنفِ 

 مشخص شدن اِن کِشاف
 الف، ن

4 
 تَفَعُّل

 َ  لَ ـ  فَعت

 َ  پذیرات لَ ـ  قَبت

 یَتَفَع لُ 

 پذیردمی یَتَقَب لُ 

 تَفَع ل  

 ب ذیر تَقَب ل  

 تَفَعُّل

ُّل  پذیراتن تَقَب
 ت، تکرار عین الفعل

5 
 تَفاعُل

 َ  عَلَ افت

 َ  رو شدروبه بَلَ اقت

 یَتَفاعَلُ 

 شودرو میروبه یَتَقابَلُ 

 اعَل  تَف

 رو شوروبه تَقابَل  

 تَفاعُل

 رو شدنروبه تَقابُل
 ت، الف

6 
 تفعیل

 لَ ـ  فَع

 بو ید لَ ـ  قَب

 یُفَعِّلُ 

ِّلُ   بو دمی یُقَب

 فَعِّل  

ِّل    ببوس قَب

 تَف عیل

 بو یدن تَق بیل
 تکرار عین الفعل

7 
 مُفاعَلَة

 عَلَ اف

 دیدار کرد بَلَ اق

 یُفاعِلُ 

 کنددیدار می یُقابِلُ 

 فاعِل  

 دیدار کن قابِل  

 مُفاعَلَة

 دیدار کردن مُقابَلَة
 الف

8 
 إفعال

 َ  ف َعلَ أ

 َ  جلو آمد ق بَلَ أ

 یُف عِلُ 

 آیدجلو می یُق بِلُ 

 َ  ف عِل  أ

 جلو بیا أَق بِل  

 ِ  ف عالإ

 جلو آمدن إِق بال
 الف

ش عربى شاصنم
آموز



 فعل الزم/ فعل متعدی
 شود. اش کامم می)ناگذر(: اعلی ا ت که با ااعم معنی فعل الزم

 رفتآموز به مدر ه إِلَی ال مَدرَ ةِ: دانشالطّالُِب  بَ ذَهَ 

 اعم  ااعم

 

 بیرون رفتندها آموز به طرف جنگمنَحوَ ال غاباِت: دو دانش الطّالِبانِ  یَخ رُجُ 

 اعم  ااعم

 

ُمَّهاتُ  تَج لِسُ  َشجارِ: مادران زیر درختان  اْل   .نشینندمیتَح َت اْل 

 اعم  ااعم

 

 آید.عم میااعم، همیشه بعد از ا

 نَحوَ ال غاباتِ  یَخ رُجانِ الطّالِبانِ 

 .بعدا  خواهی  خواند که چه نقشی داردالطالِبانِ قبم از اعم آمده، بنابراین ااعم نیست. 

 )گذرا(: عالوه بر ااعم، به مفعول نیز نیاز دارد. فعل متعدی

 .وشتنش را در خانه در  آموزدانشیهُ اي البیِت: دَرَ ی الطّالِبُ  کَتَبَ 

 اعم   ااعم   مفعول

 

تَخ رِجُ   کننداستخراج میها را از معدن طال، کارگران: مَِن ال مَعادِنِ  الذَّهَبَ  ال عُمّالُ  یَس 

 اعم       ااعم     مفعول

 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 فعل معلوم / فعل مجهول
 . ش مشخص باشد: اعلی ا ت که ااعلمعلومفعل 

 آید.در عربی، ااعم ا می ا ت که بعد از اعم می

 .راتبه مدر ه  آموزدانش  : الطّالُِب إِلَی ال مَدرَسةِ  ذَهَبَ 

 .بیرون راتند به طرف جنگمگردشگر دو  : ةنَحوَ ال غاب انِ السائِح یَخ رُجُ 

 َ ِ  ج لِسُ ی رَة ُس  ِ  أَعضاءُ ال  َشجار  .نشینندمیزیر درختان خانواده  اعضای: تَح َت ال 

 

 

 

 
 

 «شودمی»، «شد»اار ی:  ترجمە .نیستااعلش مشخص : مجهولفعل 

 ِ  .ه شدنوشت: درس در خانه في البیتِ رُس د  ال بَ کُت

تَخ رَجُ   .شودا تخراج میها طال از معدن: الذ هَُب مَِن ال معادنِ  یُس 
 

 هانشانه حرف آخر ماقبل آخر  حرف اول زمان

ُــ ماضی مجهول:  ُ  .... ـــ ِـــ .... ـــ  ، ان ...ون یییییی ــــ

      

ُــــ ضارع مجهول: م َــــ  ـــ  ون، ان ... ییییی ـــــ

 

 مثال:

تُلِم َن ...  ماضی مجهول:  تُخ رِجَت ، اُ    کُتَِب، اُ  

لَم َن ....  مضارع مجهول:  تَخ رَجُ، تُس   یُک تَُب، تُس 
 

ُییی شروع شود، مجهول ا ت مگر موارد زیر:  در  طح شما، هر اعلی با یی

 مجهولش علت وزن 

1  ُ  مُ عَ یُف   مضارع ا ت مُ عِ ف  ی

 مُ عَّ یُفَ  مضارع ا ت مُ ع  یُفَ  2

 مُ عَ یُفا مضارع ا ت مُ عِ یُفا 3

 ییییی امر ا ت معُ اُا   4

 یییی امر ا ت قُم ، خُذ  .... 5

ُ »در ثالثی مجرد،   دُ الُ، یُصامجهول ا ت: یُقمضارع حتما   ...« یی اییی  یی

 دَ یی ص مَ یماضی مجهول ا ت: ق حتما  ....« ییی  یییی »در ثالثی مجرد، 
 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 انواع جمله
 جملۀ فعلیه جملۀ اسمیه

 شود. دو رکن اصلی دارد:با ا   شروع می

 

 ...  خبر +...  مبتدا

 عَلَی ال کُر ي   جالِ     مُحَمَّد  

   

تَش فَی یَذ هَبانِ   ال مُمَر ضانِ   إِلَی ال مُس 

   

 ذَکي  طَبیب    أَنتَ 

   

 ناِجحونَ ماَلءُ زُ   هُ   

   

ف  طالُِب   هذا   الرّابعِ  الصَّ

 ا ت«[ ااعم و مفعول»اش ااعم ]و گاهی ه  رکن اصلی شود.با اعم شروع می

 

 ... ]مفعول[ + فاعل فعل

 عَلَی ال کُر ي   رِ الَة    ال مَُعل  ُ  کَتَبَ 

    

تَش فَی  ال مُمَر ضانِ  یَذ هَبُ   إِلَی ال مُس 

    

 َ َّبیباتُ  رُجُ خ  ت َّةِ   الط  نَحوَ ال َصیَدلی

    

َّرَ  ؤولونَ  تَذَک   هُ  إِلَی النّاسِ وَع دَ   ال مَس 

 الیه داشته باشند:توانند صفت یا مضافمبتدا، خبر، ااعم یا مفعول می
ِ  ُصدورُ  َحرار ِ  قُبورُ  ال   های آزادگان، قبرهای رازها ا ت. ینه     الَسرار

 بتدام

 )و مضاف(

 خبر  الیهضافم

 )و مضاف(

 الیهمضاف

 
ُّفّاحِ  أَشجارَ  ال مُِجدُّ  ال فَّّلحُ  یَزرَعُ   کارد.کشاورز تالشگر، درختان  یب می  الت
 ااعم اعم

 )و موصوف(

 مفعول صفت

 )و مضاف(

 الیهمضاف

 الیه نیز محم اعرابی هستند اما موصوف و مضاف، محم اعرابی نیستند.: صفت و مضافنکته

  

ش عربى شاصنم
آموز



 ب وصفی / ترکیب اضافیترکی
 الیه )ترکیب اضافی(مضاف و مضاف موصوف و صفت )ترکیب وصفی(

 ٌ  : آزمایشگاهی کوچکمُخ تَبَرٌ َصغیر

 

 ُ ناعَةُ ال جَدیَدة  : صنعت جدیدالصِّ

 

 : دانشجویانی کوشاطُّّلٌب مُج تَهِدونَ 

 مدر هیک : آزمایشگاهِ مَدرََسة  مُخ تَبَرُ 

 

 کاغذ : صنعتِ ِصناعَةُ ال وَرَقِ 

 

 : دانشجویان دانشگاهطُّّلُب ال جامَِعةِ 

 
 

 

 ترکیب وصفی/ اضافی )با هم(

 

ّلمُ  ِ  عِــــبادِ  عَلَی اَلس   خداوند شایست  بندگانِ  بر  الم :الــّصالِحینَ  الـــلّه

 الیهمضاف صفت موصوف   صفت الیهمضاف موصوف  

 

 

ِ   ال فائِزَ: اــــــــــــــــنــــــــــــــفَریقَــــ َشج ع نا  را تشویق کردی  میییانییییییییییییمواقی تی 

 موصوف 

   )مفعول(

   الیهمضاف صفت موصوف  صفت الیهمضاف

 

  

ش عربى شاصنم
آموز



 جار و مجرور
  حروف جر

 

 اسم / ضمیر

 : ازمِن  

 : از، دربارۀعَن

 : در اي

 : به، به  ویِ، تاإِلَی

 : بر، بر رویِ، باید عَلَی

َی  : مانندِ ک

ِی   برایِ، مالِ، از آنِ، )داشتن(: ل

 : به و یل ، در، بابِی

َّی تُن فِقوا   تُِحبّونَ  مِمّاحَت

َّوبَةَ  َّذي یَقبَمُ الت یّئاتِ عَن  عِبادِ وَ هُوَ ال  هِ وَ یَعفو عَنِ السَّ

َّذِي خَلَقَ لَکُ  ما  َرضِ هُوَ ال  جَمیعا  اي اْل 

 تَأکُلونَهُ کُمَّ یَوم  إِلیٰ طَعام  اُن ظُروا 

 مُلوکِهِ عَلَی دینِ اَلنّاُس 

ِ  کَفَضمِ اَضمُ ال عالِ ِ عَلَی غَیرِهِ  َّبي  عَلَی أُمَّتِه  الن

 ذَن ب  تَوبَة  إاِّل  وءَ ال خُلقِ  لِکُم  

 بِبَدر  وَ لَقَد نََصرَکُ  هللاُ 

 

 

 

 

 

  

 رورــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــار و مـــــــــــــــــــــج
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 حال
 به صورت جمل  ا میه به صورت ا   )حالِ مفرد(

نَعِ الّشابُّ  ال مُهَن دِسُ وَقََف   .مُب تَِسما  في ال مَص 
 مرجع حال)مفرد و مذکر(                         حال )مفرد و مذکر(

 

ِیرانیّونَ مَِن ال مُسابَقاِت  الّّلعِبونَرَجََع   مُب تَِسمینَ اْل 
 حال )جمع و مذکر(                      مرجع حال)جمع و مذکر(

 

ِن تِر نت بِجَو لَة  عِ  هاتانِ ال بِنتانِ قامَت    مُب تَِسمَتَی نِ ل می ة  في اْل 
 حال )مثنی و مؤنث(                                  مرجع حال )مثنی و مؤنث(

 

 .کردجمع میمحصول را که در حالی: کشاورز را دیدم هــــوَ    یَـــــج مَُع ال مَحصولَ رَأَی ُت ال فَّّلَح وَ   
 (خبر )اعم  مبتدا             

 

 

ِ عِ     هـــــوَ جالِسٌ أُشاهِدُ قاِسما  وَ   .نشسته ا ت نزد دو تانشکه در حالیبین ، : قا   را مین دَ أَصدِقائِه
 مبتدا    خبر )ا  (        

 

 

 ترجمۀ حال به صورت جمله

 
 ترجمۀ فعل جملۀ حالیه  فعل جملۀ حالیه  فعل اصلی

 

 ماضی استمراری = مضارع + . ماضی1
ِّمَةُ وَ ه جاءَتِ  ُّغَةِ ال َعربی ةِ  تَتَكل مُ َي ـــــــــــــــــــــــــــال مُعل  .گفت خن می: معل  آمد در حالی که به زبان عربی بِالل

 

 مضارع اخباری = مضارع + . مضارع2
َ وَ ـــــــــــــــــــــــال مُعلّمُ و ه یذهبُ   .خنددمیه رود در حالی کمعل  می   : ضحَكُ ـــــــــی

 

 

ِّمَ  شاهدتُ   بود نشستهدر حالی که را دیدم : معل  جالسٌ وَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو هُ  ال مَُعل
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 استثناء
 اسلوب استثناء

 

 اسلوب حصر

 

 منه.... + ِإّلا + مستثین + .....مستثین ساختار:
 

 منه.... + ِإّلا + مستثین + .....مستثین ساختار:

َّشاطَ ال   نُشاهِدُ اي حَیاةِ ال كاتِبِ عَماَل  إاِّل الن
 

 ِ رَك بِاللّه  یَغ فِرُ اللّهُ الذُّنوَب  إاِّل الش 

َّشاطَ   ال نُشاهِدُ اي حَیاةِ ال كاتِبِ إاِّل الن
 

ِحسانُ؟ ِحسانِ إاِّل اإل   هَم  جَزاءُ اإل 
 

 ترجمه:

 به صورت منفی )یعنی مطابق خود جمله(:  الف(

 مؤمن  جز تر دنمی: از خدا للَّه إاِّل ال مُؤمنُ ال یَخافُ ا

 

 :شودترجمه  مثبتجمله به صورت  ،قبم از مستثنی« اقط، تنها»قید  ب(

 تر دمیاز خدا  مؤمن اقط: ال یَخافُ اللَّه إاِّل ال مُؤمنُ 
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 مفعول مطلق
 + .... + مصدر همان فعل  .... +  فعل  

  مصدر ثالثی مجرد  ثالثی مجرد

    

  مصدر ثالثی مزید  ثالثی مزید

 ِ ِ ا  تَفاعُم عالف   ت

 ِ  تَف عیم تِعالا  ا

 مُفاعَلَة فِعالاِن  

 إا عال تَفَعُّم
 

 

 

 نوعی تأکیدی

 .الیه()بدون صفت یا م فعل .... + مصدر همان فعل + ....

 

ِّمَهُ في أَیّامِ الدِّراَسةِ  ِّلمیذُ مَُعل  مُکاتَبَة  كاتََب الت

 نگاری کردنامهقطعا  ز در زمان تحصیم با معلمش آمودانش
 

 

 تَنزیّل  نَز ل اللّهُ ال قرآنَ علی رَسولِهِ )ص( 

 نازل کردیقینا  خداوند قرآن را بر پیامبرش 

 

 .الیه(یا م/ یا جمل  وصفی/ صفت  همراه) فعل .... + مصدر همان فعل + ....

 

 

 چه که ]از  ختی[ به تو ر ید.صبر کن بر آنبه زیبایی :  یّل  جـــــــم صــــبرا  اِصبِر  علی ما اَصابََك 
 صفت    م.م.نوعی             

 

 

َـــرَ نَظَرَت  اِلی الدُّنیا  َـــــظ  به دنیا نگاه کرد.  خداشناس چونه .  العارِفِ   ن
 م.م.نوعی   م.الیه           

 

 

 گردد.از من محو نمی کهایمان آوردم به خدا  طوری: ال یزولُ عَنّي  ایـــمانا  آمنُت بالله 
 م.م.نوعی     جمل  وصفیه     
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 (1ترجمه فعل مضارع )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 که أَْن: 

ین
ا ا
 ت
تا،

 که

 

 َحتَّی:

 لِـ: 

 کَي:

 لِکَي

ــــ   ــــ  ف

مضـــا   

 اخبا ی

مضـــا   

 زامیالت

 یَْذَهب

 نِ یَْذَهبا

 تَْذَهْبَ 

 لَِیْذَهب ُ  

 َحتَّی یَْذَهبا

 أَْن تَْذَهْبَ 

  ود: می َُ 

  وند: می

  وید: می

 : تا برود

 که بروند: تا این

 : که بروید

 ــــــ ْن: لَ 
مســتلب  

 منفی

ــــ   ــــ  ف

مضـــا   

 اخبا ی

 یَْذَهب

 نِ یَْذَهبا

 تَْذَهْبَ 

  ود: می ُ  

  وند: می

  وید: می

 لَن یَْذَهب

 لَْن یَْذَهبا

 لَْن تَْذَهْبَ 

 : نخواهد  فت َُ 

 : نخواهند  فت

 : نخواهید  فت

 َسـ / َسوفَ  ≠لَن 

َج  ج   ≠لَن یَْخر   َسوف یَْخر 

 

ج    َسوف ال یَْخر 

ج    َســـال یَْخر 
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 (2ترجمه فعل مضارع )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 باید

 

 لِـ: 

 

ف    نباید : ال

مضا   

 اخبا ی

مضـــا   

 التزامی

 أَْذَهب

 نِ تَْذَهبا

 ْبَ یَْذهَ 

 لِـأَْذَهب ُ  

 ال تَْذَهبا

 ال یَْذَهْبَ 

 ُْ 
  وم: می

  وید: می

  وند: می

 : باید بروم

 : نروید

 : نباید بروند

الی نفی + فعل 

 مضارع
 رود: نمیهَبُ ال یَذ   رود: مییَذ هَبُ 

الی نهی + فعل 

 مضارع
 : نباید برودال یَذ هَب   رود: مییَذ هَبُ 

ِّمٌ؟ ـ ال الی جواب  آیا تو معل  هستی؟ ی نه هَل  أَنَت مَُعل
فِّ  الی نفی جنس  آموزی در کالس نیستهیچ دانش ال طالِبَةَ في الص 

 اِق رَأ  الد رَس الرّابَِع ال ال خامِسَ  الی عطف

 درس پنج  را نههارم را بخوان درس چ
 

 ِ + اسم /  ل

 ضمیر

 :حرف جرّ ا ت و معانی زیر را دارد 

ریحَةُ؟ لِمَن  الف( مالِ، از آنِ:   کارت مالِ کیست؟آن  ی   تِل َک الش 

تَرَی ُت حقیبَة  ب( برای:  ِ اِش  فَر  چمدانی برای  فر خریدم.  لِلس 

 دارد. « داشتن»معنی مالکیت و گاهی ج( 

 اش در طولموبایلی دارم که باطری: جَوّالٌ تَفرُغُ بَطّاریّتُهُ طوَل ثَّلثَةِ أَیّام   لي

 شود. ه روز خالی می

 ِ )باید(+   ل

 مضارع

 َ  شود:" ظاهر میوَل ـ" یا "فَل ـو به شکم "شود  اکن می" یا "وَ" بیاید، یهرگاه قبم از آن، "ا

 پ  باید پروردگار این خانه را پر تش کنند.: ال بَی تِ  رَب  هذافَل یَع بُدوا 

 و انسان باید به آنچه از پیش ار تاده ا ت بنگرد.: اْلِنسانُ إِلی ما تَقَد مَ وَ ل یَن ظُرِ 

 ِ )تا، برای   ل

که(+ این

 مضارع

 (یدآمیدر آغاز یا در و ط جمله )کند. علّت جمل  بعد یا قبم از خودش را بیان می 

 ُ َِ أَبي ب عِدَ ِل به پند پدرم عمم کردم، تا خودم را از : نَف ســــي عَنِ ال خَطَأِ عَمِل ُت بِوَع

 اشتباه دور نگه دارم.

ِة  تَرِ َ ذَهَب نا الی ال مَدرســــَ ــــ  به مدر ییییه راتی  تا در جشیییین : في ال حَفلَةِ  لِنَش

 شرکت کنی .

 

 انوا  ال

 انوا  لِـ

 ــــــ : لَم
ف   مضا   

 اخبا ی

ــا ــــی  م

 منفی

 أَْذَهب

 نِ تَْذَهبا

 یَْذَهْبَ 

 لَم أَْذَهب ُ  

 مل تَْذَهبا

 مل یَْذَهْبَ 

 ُْ 
  وم: می

  وید: می

  وندمی: 

 : نرفتم

 : نرفتید

 : نرفتند
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 نون وقایه
 

 )متکل  وحده(« ی»+ ن + ضمیر  فعل 1

 همیشه مفعول ا ت(« ی»)ضیمر 

 کمک کردبه من ها  ت ، در درسدو: ي في الدروسنصدیقي ساعَدَ 

  رزنش نکن من را: ينال تُؤاِخذ  

  ؤال کناز من در مورد درس : ي عَن الد رسِ ناِسأَل  

 َ  نگاری کردنامهبا من علی  ي عَليٌّ:نکاتَب

 )متکل  وحده(« ی»+ ن + ضمیر  «مِن  ، عَن» حروف جرِّ  2

 )عَنّي، مِنّي(

ّ  عَنّيوَ إِذا َسأَلََک عِبادي   ب ر ند، قطعا  من ]به آنان[ نزدیک دربارۀ من و اگر بندگان  از تو : ي قَریبٌ فَإِن

 گرات.از من ام کتاب را کال یه : مِنّيزَمیلي أَخَذَ الکِتاَب 

 (12)پایه  حروف مشبهة بالفعل 3

 (، لَی تَ )إِنَّ، أَنَّ، لٰکِنَّ، لَعمَّ، کَأَنَّ، لََعمَّ 

 بودمخاک میای کاش من گوید اار میککُنُت تُرابا :  لَی تَنيولُ الکافِرُ یا یَق )متکل  وحده(« ی»+ ن + ضمیر 
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 )انسانی( منادا
.. 

 منصوب  الیه دارد:مضاف 

 ال مَدرََسةِ         مَ معلیا    ا   عادی:
 الیهمضاف  منادای مضاف

ِ معلمَ یا ا   مثنی:   ال مَدرََسةِ        ي
 الیهضافم  منادای مضاف

 ال مَدرََسةِ        يمعلمیا ل : ا   جمع مذکر  ا
 الیهمضاف  منادای مضاف

 

 ن  یا بوکا ـ د  ـ یا محم ه  یا الل :ا    معرا  خاص

 ب  یا طال   ا   نکره: الیه نداردمضاف

 الطالِب  ایُّها یا    ا   معراه به ال:

 ة  الطالِب  ها ت  ای  یا 

 «: ي»منادای مضاف به ضمیر 

 ، = ربي ربِّ شود: حذف می« ي»گاهی ضمیر 

 ....قوميقَومِ 
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