درسنامه پایه نهم 5931
رس اال ّو ُل  :مرور درس های سال هفتم و هشتم
الدّ ُ
اسم  :کلمه ای است که برای نام گذاری بر روی انسان  ،حیوان  ،اشیاء و  ....غیره به کار می رود .
اسم اشاره  :اسم هایی هستند که برای نشان دادن کسی یا چیزی به کار می روند و به دو دستۀ دور و نزدیک تقسیم می شوند .
نوع اسم(ازنظر
تعداد و جنس )

عالمت
اسم

مفرد مذکر

اسم اشاره

مثال

نزدیک = هذا

هذا غراب = این یک کالغ است.

____

مفرد مؤنث

دور = ذلک

ذلک العب = آن یک بازیکن است .

نزدیک = هذه

هذه طالِ َبة = این یک دانش اموز دخرت است .

ة
دور = تلک

تلک غزالة = آن یک آهو است .

نزدیک = هذانِ – هذینِ

هذانِ العبانِ  -هذینِ ال ِعبَینِ
این ها دو بازیکن مرد هستند .

نزدیک = هاتانِ – هات َینِ

هاتانِ حاممتانِ =هاتینِ حام َمتَینِ
این ها دوکبوتر هستند .
هوالء مجاهدو َن
این مردان رزمنده هستند .
اولئک مجاهدو َن
آنان مردان رزمنده هستند .
هؤالء طالِبات

مثنای مذکر

انِ
ینِ
تانِ
ت َینِ

جمع مذکر سامل

و َن
ین
َ

نزدیک = هؤال ِء
دور = اولئکَ

جمع مؤنث سامل

ات

نزدیک = هؤالء
دور = اولئک

مکس
جمع ّ

ندارد

نزدیک = هؤالء
دور = اولئک

مثنای مؤنث

این ها دانش آموزان دخرت هستند .
اولئکَ معلامت
آن ها خانم های معلم هستند.
هؤالء رِجال
این ها مردان هستند .
طالب .
اولئک ا
آن ها دانش آموزان پرس هستند .
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ضمیر:کلمه ای است که جانشین اسم می شودواز تکرار آن جلوگیری می کند .ضمیرها در هر دو زبان فارسی و عربی به صورت
« منفصل  -جدا » و « متاصل – پیوسته » هستند  « .ضامیر متصل به آخر کلمه می پیوندند).
فعل  :کلمه ای که بر معنا و زمان مستقل داللت دارد .
تقسیم فعل بر اساس زمان  ( :ماضی – مضارع )
 -1فعل ماضی  :بر انجام کار در زمان گذشته داللت دارد .

 فعل ماضی منفی  :ما +فعل ماضی ( ما ک َِذ َب  :دروغ نگفت ) . -2فعل مضارع  : :فعلی که بر زمان حال و آینده داللت دارد .
مضارع منفی  :ال  +فعل مضارع ( ال یَطل ُُب  :در خواست منی کند ) .
وف تَف َرحان  :شام شاد خواهید شد ) .
فعل مستقبل  « :سـ » یا « سوف »  +فعل مضارع = مستقبل (أنتام َس َ

تشخیص زمان فعل « ماضی  ،مضارع  ،مستقبل» از طریق ترجمه
قبل ثالث ِةأیاامٍ  :سه روز قبل ِ /
أمس  :دیروز  /غدا  :فردا  /ق ََبل سا َع ٍة /بع َد
با توجه به معنای کلامتی مانند « أسبو ُع القادم  :هفتۀ آینده َ /
سا َع ٍة ) می توان فعل مناسب را انتخاب کرد .
مثال :
أنَا َسو َف  ............إلی بِالدي ِف اْلُسبو ِع القا ِدمِ  .أر ِج ُع

َر َجع ُت

با توجه به کلمۀ اْلُسبو ِع القا ِدمِ که به معنای هفته آینده می باشد و کلمۀ َسو َف به معنی خواه که فقط بر رس فعل مضارع قرار می
گیرد  ،فعل مناسب برای جای خالی أر ِج ُع می باشد .
مثال :
نَح ُن  ....................إلَی ال ُبستانِ قَب َل ث َالث َ ِة أياامٍ َ .ذ َهبنا

َسنَذ َه ُب

کلمۀ «قَبل » بر گذشته داللت دارد بنابراین زمان فعل نیز باید گذشته و ماضی باشد،بنابراین گزینه مناسب برای جای خالی فعل
«ذهبنا» است .
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جدول ضامیر و فعل ها همراه با ترجمه :
ضمیر(شخص )

فعل ماضی

ماضی منفی

فعل مضارع مضارع منفی

ما  +فعل ماضی

مستقبل

ال  +فعل مضارع

سوف  +فعل مضارع
سـ یا َ

من تکلیفم را نوشتم.

کتبت
ما ُ
ننوشتم

أک ُت ُب
می نویسم

ال أک ُت ُب
نـمی نویسم

سوف أک ُت ُب
خواهم نوشت

أنت
َ

کتبت واجبکَ
َ
توتکلیفت را نوشتی.

کتبت
ما َ
ننوشتی

تَک ُت ُب
می نویسی

ال تَک ُت ُب
نـمی نویسی

سوف تَک ُت ُب
نخواهی نوشت

أنت

کتبت واج َبک
توتکلیفت را نوشتی.

ما کَ َتبت
ننوشتی

تَک ُت ُبی َن
می نویسی

ال تَک ُتبی َن
نـمی نویسی

سوف تَک ُتبی َن
نخواهی نوشت

ُه َو

کَ َت َب واج َبهُ
او تکلیفش را نوشت.

ما کَ َت َب
ننوشت

یَک ُت ُب
می نویسد

ال یَک ُت ُب
نـمی نویسد

سوف یَک ُت ُب
خواهد نوشت

ه َي

کَ َت َبت واج َبها
او تکلیفش را نوشت.

ما کَ َت َبت
ننوشت

تَک ُت ُب
می نویسد

ال تَک ُت ُب
نـمی نویسد

سوف تَک ُت ُب
نخواهد نوشت

نَح ُن

ماکَ َتبنا
کَ َتبنا واج َبنا
ننوشتیم
ما تکلیفامن را نوشتیم.
ماک َتب ُتم
ک َتب ُتم واج َبکم
ننوشتید
شام تکلیفتان را نوشتید .
بت
بت و اجبک نن
ماکَ َت ُ ن
کَ َت ُ ن
ننوشتید
شام تکلیفتان را نوشتید.
ماک َتب ُتام
کَ َتب ُتام و اج َبکُام
ننوشتید
شام تکلیفتان را نوشتید .
ماکَ َتبوا
کَ َتبوا واج َبهم
ایشان تکلیفشان را نوشتند  .ننوشتند

نَک ُت ُب
می نویسیم
تَک ُتبونَ
می نویسید
تَک ُت َب
می نویسید
تَک ُتبان
می نویسید
یَک ُتبونَ
می نویسند

النَک ُت ُب
نـمی نویسیم
ال تَک ُتبونَ
نـمی نویسید
ال تَک ُت َب
نـمی نویسید
ال تَک ُتبان
نـمی نویسید
ال یَکتُبونَ
نـمی نویسند

سوف نَک ُت ُب
نخواهیم نوشت
سوف تَک ُتبونَ
خواهید نوشت
سوف تَک ُت َب
َ
خواهید نوشت
تَک ُتبان
خواهید نوشت
سوف یَک ُتبونَ
خواهند نوشت

ایشان ُه نن

ماکَ َت َب
کَ َت َب واج َبه نن
ایشان تکلیفشان را نوشتند  .ننوشتند

یَک ُت َب
می نویسند

ال یَک ُت َب
نـمی نویسند

سوف یَک ُت َب
َ
خواهند نوشت

هُام

ماکَ َتبا
کَ َتبا واج َبهام
ایشان تکلیفشان را نوشتند ننوشتند

َیک ُتبان
می نویسند

ال َیک ُتبان
نـمی نویسند

سوف َیک ُتبان
َ
خواهند نوشت

هُام

ما ک َت َبتا
کَ َت َبتا واج َبهام
ایشان تکلیفشان را نوشتند ننوشتند

تَکتبان
می نویسید

تَکتبان
نـمی نویسند

تَکتبان
می نوسید

من

أنا

تو

او

ما

أن ُتم
شام
أنت
ُن
أن ُتام
هُم

بت واجبي
کت ُ
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کلامت پرسشی :

کلمۀ پرسشی
هل « أ»

ترجمه
آیا ؟

سؤال
أنت فی املکتبة ؟
هل َ

پاسخ
نعم /ال

َمن

چه؟

َمن هو؟

هو ُمجاهدٌ .

ل َمن
ما

مال چه کسی ؟
چه ؟ چیست؟

ل َمن هذه الحقیبة ؟
ما هذه ؟

لصدیقتی.
هذه َسمکَ ٌة .

ماذا

چه چیزی؟

ماذا علی الـمنضَ دة ؟

أینَ
کَم

کجا؟
چند؟

أی َن تَقرأ الکتاب ؟
کَم کتاباً هنا ؟

کتاب
ٌ
فی امل َکتبة.
مثان ّی ٌة .

کیف
َ
متی
لامذا

چه طور ؟
چه وقت؟
برای چه؟ چرا ؟

کیف حالُکَ ؟
َ
متی تَبدأُ
االمتحانات؟
ُ
لامذا جاءت أرستُک ألی طهران ؟

أنا بخی ٍر .
فی الشن هر القادم
لمه ّم ٍة ادارین ٍة .

کدام؟

أَي شُ غ ٍل ُمهم ؟

کُل مهنَ ٍة.

باچه چیزی؟

ب َم تُساف ُر ؟

بالطائرة .

أ ّی
ب َم «بـ  +ما»

صیف = تابستان

ربیع = بهار
ایام = روزها

السبت = شنبه

شِتاء = زمستان
خریف = پاییز

األحد = یکشنبه

اإلثني = دوشنبه

ال َخميس =پنج شنبه

ال ُثالثاء = سه شنبه

األَربعاء چهارشنبه

الجمعة = جمعة

رنگ ها
أبیض = سفید  ،أسود = سیاه  ،أخرض = سبز  ،أزرق = آبی  ،أح َمر = قرمز  ،بَنفسجی = بنفش
و عده های غذایی

اعداد

اصلی

واحد اثنان ثالثة
یک دو سه

أربعة
چهار

فَطور= صبحانه َ ،غداء = ناهار َ ،عشاء = شام

خمسة
پنج

س ّتة
شش

سبعة
هفت

مثانية تسعة
نه
هشت

عرشة
ده

رش
رش اثنا ع َ
أحدَ ع َ
دوازده
یازده

دهم یازدهم
هفتم هشتم نهم
ششم
ترتیبی اول دوم سوم چهارم پنجم
رش
مذکر األول الثاين الثالثة الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العارش
َ
الحادي ع َ
مؤنث اولی الثانية الثالث الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العارشة الحادي َةعرش َة
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دوازدهم
رش
الثا َين ع َ
الثاني َة عرشة

رس الثانـي  :درس دوم ( وزن کلمه )
الدّ ُ
 -1ريشه يا حروف اصيل يک کلمه :
در اغلب کلامت عريب معموال سه حرف اصيل و جود دارد که به اين سه حرف اصلی ریشۀ کلمه گفته می شود .
مثالً  :ریشه یا سه حرف اصلی کلمۀ عالـم « ع ل م »  ،نارص « ن ص ر »  ،مظلوم « ظ ل م »  ،رحیم « ر ح م » است .
حروف اصيل
 -2چگونه ريشه يک کلمه را پيدا کنيم ؟
الف -دو يا چند هم خانواده آن کلمه را به خاطر مي آوريم .
ب -و با مقايسه آنها سه حرف را که در همه کلامت تکرار شده است  ،به عنوان حروف مشرتک يا ريشه انتخاب مي کنيم .
نکته  :بنابراین « ریشه » یا « حروف اصلی یک کلمه » سه حرف مشرتک است که در کلامت هم خانواده به ترتیب تکرار می شوند .
مانند:
« حميد  ،حامد  ،محمود »که سه حرف مشرتک در این کلامت به ترتیب « ح م د » است ،که ریشۀ این کلامت محسوب می شود .
« نارص–منصور– انصار–نصیر » که سه حرف مشرتک در این کلامت به ترتیب « ن ص ر » است ،که ریشۀ این کلامت محسوب می شود.
به جدول زیر توجه کنید :
حروف اصلی یا ریشه
کلامت هم خانواده
حروف اصلی یا ریشه
کلامت هم خانواده
عارف  ،معروف  ،عرفان
ضارب  ،مرضوب َ ،مرضب
استخدام ُ ،مستخدم  ،یَستَخد ُم

قاتل  ،مقتول َ ،مقتل
مفتوح  ،فاتح  ،مفاتیح
اشتغل  ،یَش َتغل ،اشتغال

عرف
ضرب
خدم

قتل
فتحب
شغل

 -9حروف زائد :
به حروف غري حروف اصيل که در يک کلمه وجود دارند حروف زائد مي گوييم .حروف زائد معنای جدیدی به کلمه می دهند .
مثال :
در کلمه منصور  « :ن ص ر » ریشۀ کلمه یا سه حرف اصلی است و « م  ،و » حروف زائد این کلمه است .
در کلمۀ تَعلنم  « :ع ل م » ریشه کلمه یا سه حرف اصلی است و « ت  ،ل » حروف زائد کلمه است .
وزن کلمه  :وزن هامن آهنگ است .
 -4چگونه وزن يک کلمه را پيدا کنيم ؟
براي پيدا کردن وزن يک کلمه  ،به جای سه حرف اصلی یا « هامن » ریشۀ کلمه به ترتیب ( ف ع ل )می گذاریم و حروف زائد و
حرکات ( __َ____ِ____ُ__ ) را تغییر نـمی دهیم و به هامن شکل باقی می گذاریم .
مثال برای به دست آوردن وزن کلمۀ « َمنصور » به جای سه حرف اصلی یعنی « ن ص ر » به ترتیب « ف ع ل » را قرار می دهیم و
حروف زائد یعنی « م  ،و » را بدون تغییر رس جای خود می نویسیم .
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به مثال های زیر در جدول توجه کنید :
َمنصور
م

ن

ص

و

ر

م

ف

ع

و

ل

م

ا

ـة

ُمراجعة

م

ا

ـة

ُمفاعلة

َمفعول

صادق
ص ا

د

ق

ف ا

ع

ل

فاعل

 -5وزن ها چه کاربردهايی دارند؟
در زبان عريب براي اين که از ريشه يک کلمه  ،مفهوم هاي مختلفي مانند  :اسم فاعل  ،اسم مفعول و  ..بسازند معموال آن را بر وزن
کلمه هايي مانند :فاعل  ،مفعول و  .....می آورند .

 -6فن ترجمه :
معموالً وزن « فاعل »« به معنای انجام دهنده يا دارندۀ حالت» و وزن « َمفعول» نشان دهندۀ کلمه ای است که کار برروی آن
« انجام شده » است.
به مثال های زیر توجه کنید :

سه حرف اصلی ( ریشه )
َحمد  :ستود
قَتل  :کشت
َسمع  :شنید
َصنَ َع  :ساخت

وزن مفعول
محمود  :ستوده شده
َمقتول  :کشته شده
َمسموع  :شنیده شده
َمصنوع  :ساخته شده

وزن فاعل
حا ِمد  :ستاینده
قاتل  :کشنده
سامع  :شنونده
صانع  :سازنده
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ُ
الثالث  :درس ( 3فعل امر )
رس
الدّ ُ
فعل امر  :فعلی است که بر درخواست انجام کار از کسی داللت می کند .
مانند  :لبخند بزن  ،بنویس  ،انجام دهید
به تصاویر و جمالت زیر توجه کنید :
أیاتها الطاالِب ُة  ،اُک ُتبـي فـي ال َّدفتَـ ِر .

االب اُک ُتب فـي ال َّدفرتِ .
أیُّها الط ُ
ای دانش آموز در دفرت بنویس .

ای دانش آموز دخرت در دفرت بنویس .

دانش آموز عزیز  :به تفاوت میان فعل امر و فعل مضارع و ترجمه هر یک توجه کن .
شخص

فعل مضارع
ت َض َحکُ

فعل امر
می خندی

اِضحکي

حکین
ت َض َ

فعل مضارع
ُص  :یاری می کنی
ت َن ُ ُ
ت َس َم ُع  :می شنوی
ت َجلِ ُس  :می نشینی

اِض َحک

بخند

فعل مضارع
قین  :راست می گویی
ت َص ُد َ
َظین  :حفظ می کنی
ت َحف َ
بین  :می آوری
ت َجلِ َ

فعل امر
ا ُن ُُص  :یاری کن
اِس َمع  :بشنو
اِجلِس :بنشین

فعل امر
ا ُص ُدقي  :راست بگو
اِحفَظي  :حفظ کن
اِجلبي  :بیاور

برای مطالعه بیشرت :
با توجه به مثال های باال و دقت در مقایسۀ فعل امر و فعل مضارع  ،به نتایج زیر می رسیم :
الف  :حرف « ت » را از اول فعل مضارع برداشته می شود و به جای آن همزه گذاشته می شود .
ب  :حرکت همزه با توجه به حرکت دومین حرف اصلی مشخص می شود .به مثال های باال دقت کنید و تفاوت حرکت همزه را کشف
کنید .
ج  :به تغییرات آخر فعل ها توجه کنید  .با کمی دقت در می یابیم که حرکت « _ُ » و حرف « ن » از آخر فعل های « امر » حذف
شده است .
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رس ال ّرابع  :درس چهارم ( ادامۀ فعل امر)
الدّ ُ
در درس سوم با فعل های امر برای « مفرد مذکر و مفرد مؤنث » آشنا شدید .
به تفاوت فعل مضارع و فعل امر در فعل های « مثنی و جمع مذکر و مؤنث» توجه کنید .
فعل مضارع

شخص

-

تَلعبونَ

تَل َعبـ َن

ال َعبوا
بازی می کنید .

العبـ َن

تَل َعبونَ

فعل مضارع
تَر َحمونَ  :رحم می کنید.
تَنـزلونَ  :پایین می آیید .
تَر ُسمونَ  :نقاشی می کشید .

فعل امر

بازی کنید.

ال َعبا

فعل مضارع
تَص َعدنَ  :باال می آیید .
تَجلبـ َن  :می آورید .
تَس ُجدنَ  :سجده می کنید .

فعل امر
ارحموا  :رحم کنید .
انزلوا  :پایین بیایید .
ُرسموا  :نقاشی کنید.
ا ُ

فعل امر
اص َعدنَ  :باال بیایید.
اجلبـ َن  :بیاورید .
اُس ُجدنَ  :سجده کنید .

برای مطالعه بیشرت :
با دقت در نـمونه های باال در رابطه با مقایسۀ فعل امر و فعل مضارع  ،به نکات زیر توجه پیدا می کنیم :
الف ) حرف مضارع « ت » از اول فعل برداشته می شود و به جای آن همزه گذاشته می شود .
ب) به حرکت همزه هامنند فعل های امر مفرد مذکر و مؤنث توجه داشته باشید .
ج ) حرف « ن » از آخر فعل های مضارع به غیر از « جمع مؤنث » حذف می شود .
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خامس  :در س  ( 5فعل نهی )
رس ال ُ
الدّ ُ
فعل نهی : :
فعل نهي فعيل است که به انجام ندادن کارفرمان ميدهد .
مثال  :ال ت َل َعب  :بازی نکن  ،ال تذهبی  :نرو
به تصاویر و جمالت زیر توجه کنید :
ِنت  ،ال تکتُبي شیئاً علی الشَّ جر .
َشب شایاال ًد حا ارا ً .
یا ب ُ
یا َولَ ُد  ،ال ت َ
ای دخرت  ،چیزی روی درخت ننویس .
ای پرس  ،چای داغ ننوش .

به فرق بین فعل مضارع  ،فعل مضارع منفی و فعل نهی تو اجه کنید .
شخص

فعل مضارع
ت َن َز ُل  :پایین می آیی .

فعل مضارع منفی
ال ت َنز ُِل  :پایین نـمی آیی.

فعل نهی
ال ت َنزِل  :پایین نیا

ت َس ُأل  :می پرسی .

ال ت َس ُأل  :نـمی پرسی .

ال ت َسألـي  :نپرس .

برای مطالعۀ بیشرت :
با مقایسۀ فعل مضارع و فعل نهی به نتایج زیر دست می یابیم :
الف  :به ابتدای فعل نهی حرف « ال » افزوده می شود .
ب  :با افزودن ال بر رس فعل مضارع حرکت « _ُ » و حرف « ن » از آخر فعل ها حذف می شود .
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السادس  :درس ششم ( ادامۀ فعل نهی )
رس
ُ
الدّ ُ
به تصاویر و جمالت زیر توجه کنید :
يا ُز َماليئَ ،رجا ًء ،ال ت َنزِلوا
ای هم شاگردیهایم  ،لطفاً  ،پایین نیایید
به فرق بین فعل مضارع  ،فعل مضارع
شخص

يا زَمياليتَ ،رجا ًء ،ال ت َنزِل َن،
ای هم شاگردی هایم  ،لطفاً  ،پایین نیایید .
منفی و فعل نهی تو اجه کنید .

فعل مضارع
تَف َعلونَ  :انجام می دهید .

فعل نهی
فعل مضارع منفی
ال تَف َعلونَ  :انجام نـمی دهید  .ال تَفعلوا  :انجام ندهید .

تَف َعل َن  :انجام می دهید .

ال تَف َعل َن  :انجام نـمی دهید .

ال تَف َعل َن  :انجام ندهید .

تَف َعلـان  :انجام می دهید .

ال تَف َعلـان  :انجام نـمی دهید .

ال تَف َعلـا  :انجام ندهید .

برای مطالعۀ بیشرت :
با مقایسۀ فعل مضارع و فعل نهی به نتایج زیر می رسیم :
الف  :به ابتدای فعل نهی حرف « ال » افزوده می شود .
ب  :با افزودن ال بر رس فعل مضارع حرف « ن » از آخر فعل ها به جز « جمع مؤنث » حذف می شود .
توجه

دقت کنید فعل مضارع منفی و فعل نهی در جمع مؤنث شبیه به هم هستندو تنها با توجه به مفهوم جمله می توان آن دو را از هم
تشخیص داد .
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مضاف اليه (
الساب ُع  :درس هفتم (موصوف و صفت ) ( مضاف و
ٌ
الدّ ُ
رس ّ
ترکيب وصفی  :اسم  +صفت (موصوف و صفت )

موصوف:
اسمی است که برايش يک یا چند ويژگی می آوريم که این ویژگی ها صفت ناميده می شود.
مثال  :خات َم ِفضا ٌّی = انگشرت نقره ای
مضاف اليه (
ترکيب اضافی  :اسم  +اسم ( مضاف و
ٌ

مضاف:
مثال  :سا َحة ال َمد َر َس ِة = حیاط مدرسه
اسمی است که به اسم بعد از خودش) يعنی مضاف الیه (نسبت داده می شود.
توجه  :با دقت در ترکیبات اضافی متوجه می شویم که « مضاف » هیچگاه « ال » و « تنوین » نـمی گیرد .

به ترکیبات وصفی و اضافی در جدول زیر توجه کنید :
و مضاف اليه
طالب ال َمد َر َس ِة  :دانش آموزان مدرسه.
ُّ
ُم َد ِّر ُس الکيميا ِء  :معلم شیمی
ُمختَ َ ُب الجا ِمع ِة  :آزمایشگاه دانشگاه

موصوف و صفت
الطال ُب املجتهدو َن  :دانش آموزان کوشا
ا
ُمد ِّرس ُم ِج ٌّد  :معلمـی کوشا
ُمختَ َب َصغري  :آزمایشگاهـی کوچک

فن ترجمه
به ترجمۀ ترکيب های زير در جمله دقات کنيد:
سا َع َدت أُختي الکَب َري ُة َج ادت َنا  .خواه ِر بزرگم به مادر بزرگامن کمک کرد.
نا َديت ُص أَخي االص َغ َر لِ ِکتابَ ِة واجِباتِ ِه  .برادر کوچک ترم را برای نوشنت تکليف هايش صدا زدم .
ُجنو ُدنا اْلَقويا ُءُ ،جنود مؤ ِمنو َن .رسبازان نیرومند ما رسبازانی با ایامن هستند .
تو ّجه  :یک اسم ممکن است هم صفت داشته باشد هم مضاف الیه  .در چنین مواردی هامنگونه که در نـمونه های باال آمده است
دقت کنید که در زبان فارسی اول صفت می آید  ،سپس مضاف الیه
مانند ُ :جنو ُدنا اْلَقويا ُء  :رسبازان نیرومند ما
ولی در زبان عربی بر عکس زبان فارسی اول مضاف الیه می آید بعد صفت .
اْلَقويا ُء
نا
ُجنو ُد
مانند :
مضاف الیه

بیشرت بدانیم :
با دقّت در مثال های بیان شده در جدول باال در می یابیم که موصوف و صفت در « چهار مورد » با یکدیگر مطابقت دارند :
 – 1جنس ( مذکر  ،مونث )  - 2تعداد ( مفرد  ،مثنی  ،جمع ) -3حرکت ( _َ  – 4) ٌ_ ، ٍ_ ، ً_ ، ُ_ ، _ ،داشت یا نداشت ( ال )
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رس الثام ُن « درس هشتم »
الدّ ُ
ماضی ساده  :نشان دهندۀ کاری است که در گذشته انجام و تـامم شده است  .مثال  :قرأ  :خواند .
ماضی استمراری  :نشان دهندۀ کاری است که در گذشته چند بار تکرار شده است .مثال  :کا َن یَقرأُ  :می خواند .
ف ّن ترجمه
فعل «کا َن» و صیغه های دیگر آن «کانا  ،کانوا  ،کانَت  ،کانَتا  » ... ،گاهی پيش ازفعل مضارع می آيدو«معادل ماضی
استمراری»درفارسی می شود ( .کا َن  +فعل مضارع = ماضی استمراری )
به عبارات زیر و ترجمۀ هر یک توجه کنید :

الصغیر ُة تَد ُر ُس بِدقَّ ٍة  .خواهر کوچکم با دقت درس می خواند .
کانَت أُختي ا

الط ااال ُب کانوا َید ُرسونَ بِدقا ٍة  .دانش آموزان با دقت درس می خواندند .
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اسع  ( :درس نهم ) ساعت شامری
الدرس ال ّت ُ
ُ

الس ُ
اعة اآلنَ ؟
کم ّ
به عبارات زیر توجه کنید :
الف  -ساعت کامل

مثال :ا ِ
لواحد ُة ت َـامماً

ب  -ساعت کامل به اضافۀ نيم و ربع
صف
مثال :ا َلثا ِمن ُة َو النِّ ُ

التا ِاس َع ُة َو ال ُّرب ُع

عاِش ُة إ الا ُربعاً
ج  -يک ربع مانده به ساعت کامل  :ا َل ِ َ

به مثال زیر توجه کنید .

لسابِع ِة َصباحاً .
السا َع ِة ا ا
َمتَی ت َذ َه َب إِلَی ال ُمت َح ِف؟ ف ا
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