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مزآآآ ــ ) لـــــــــ زوــــزـ

تَرِجم الکلمات اّلتي تَحَتها خّط:  1
َك اللّه تسعین و تسّعة جزء من الرحمِة عندهُ. الف( تََمسَّ

ب( َیْسَحَُب االعصاُر األسماَك إلی السماء ِبقّوةٍ.

اُکتُب في الَفراِغ الکلمتین المتراِدَفَتیِن و الَکِلَمَتیِن المَتضاّدتَیِن: )کلمتاِن زائدتاِن(  2
ـَوزم-زَرَقَد-زصاَر-زُحَجرة-زواَم-زَرَفَع

= ب(    ≠ الف( 

اُکتُب ُمفرداً أو جمَع الکلمَتیِن:  3
ب( ُعَمالء: الف( جبل: 

َعین کلمًة غریبًة في المعنا:  4
ُل ر  4( تُنَزِّ  1( َتَکبُّر  2( تََدبُّر  3( تََصوُّ

تَرِجم الُجَمَل التالیَة إلی الفارِِسیة ِبِعبارات َمألوفة:  5
الف( علی کلِّ النّاِس أن َیتَعاَیشوا مَع اآلَخریَن تعایشاً سلمیاً.

َرِر الُمنتَِشرة/ َو انظُر إَلی الّشمِس اّلتی، َجذَوتُها ُمستَِعَرةٌ. ب( َو زاَنُه ِبأنُجمِ، َکالدُّ
ج( ！و اعتَِصموا ِبَحْبِل اللِّه َجمیعاً و ال تَفّرقوا

د( هل تَُصّدُق أن تَری في یوٍم من األّیام أسمکاً تَتَساقَُط من الّسماءِ؟!
ه ( هل تَعلَم أنَّ الکلَب یبدر علی َسماع صوِت الّساعِة ِمن َمسافة أربَعیَن قََدماً؟

و( إذا کان إثنان یتناجیاِن، فال تَدخل بینهما!

حیَحَة:  6 إنَتِخِب التَّرجمَة الصَّ
فِّ َیقوموَن ِبَتعلیمِ الدروِس المفیدةِ. الف( الُمعلَّموَن في الصَّ

 1( معلمان در کالس برای یاد دادن درس های مفید می ایستند.
 2( معلمان در کالس به یاد دادن درس های مفید می پردازند.

ب( »َجَعلناُکم ُشعوباً و قَبائَل لَِتعاَرفوا..«
 1( شما را به شعبه ها و قبائل تقسیم شدید تا با هم شناخته شوید.

 2( شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.

َکمِّل الفراغاِت في الترجمة الفارسیة:  7
الف( رّبنا أفرِغ علینا صبراً و ثَبِّْت أقداَمنا و انُصرنا َعلَی القومِ الکافِریَن.

پروردگارا  صبر عطا کن و قدم های ما را  و ما را بر گروه کافر یاری فرما )پیروز گردان(.
ب( و ل تَیأسوا ِمن روح اللّه إّنُه ل َییأُس من روح اللِّه إّل الَقوُم الکافرِوَن.

و از رحمت خدا  ، زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا  .
ج( یَُسّمي الناَس هذِه الظاهرةَ الطبیعیَة الثَّلج.

مردم این  طبیعی را برف  .
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مزآآآ ــ ) لـــــــــ زوــــزـ

)  1( عربـی، زبان قرآن 

تَرِجم الفعال التي تحتها خّط:  8
الف( َیحتَفُل طاُّلُب الجامعِة عنَدما َیتََخّرجوَن.

ب( تََعلَّْم ُحسَن اإلسِتماِع َکما تَتََعلُّم ُحسَن الحدیِث.

ج( إنَعَقَد في مدرسِتنا َحفلَُة عظیمُة ِبُمناِسَبِة یوِم الطاِلب.

د( العاقُل هو الذي ال یَُضیُع الوقَت في غیِر ما َینْفَُعُه.

 
َعین نوَع األفعاِل التّالی )نوع افعال یعنی، )ماضی- مضارع- امر- مصدر( را مشخص کنید(: 9

ُد: الف( یَُؤکَّ
ب( أشَر َك:
ج( إنَعَقَد:

د( تَعایُش:
ه ( ال تَتََعلُّموَن:

و( قاتََل:
 

اُکتُب في الفراِغ ضمیراً مناسباً: 10
الف( الطعاُم اإلثنیِن یکفي الثَّالثَة و األربعًة ألثَّ في  برکَة. 

 1(  ه  2( ها  3( هم
ب( یجري أجُر ِإستغفاِر الَوَلِد للوالَدین بعَد َموتـ  .

 1(  ه  2( هما  3( نا 
 

اُکتُب في الفراِغ األسماُء اإلشارةَ المناسبة:  11
الف(  األسماُك النَّازلُة في جمهورّیة الهندوراِس متعلّقُة بمیاه الُمحیط األطلسي.

 1( هذه  2( هذا  3( هاتان
ب( َیحَتِفُل النّاُس في الهندوراس بـ  الیومِ َسنَوّیاً.

 1( هذه  2( هذا  3( هؤالء
ج(  طاُّلب مجّدون یقرُوون دروس المدرسة.

 1( هؤالء  2( هذا  ( ذلك
 

َضع في الفراغ فعالً ُمناسباً:  12
الف(  الزمالء َمَع َبعٍض في ِبدایِة السنة الّدراسّیة.

 1( َیتَعاَرفُ  2( َیتَعاَرفنَ  3( تَتَعاَرُف
ب(  َخصلَتاِن في مؤمِن: الُبخل و الِکذُب.

 1( ال تَجتَِمعُ  2( َیتَعاَرفونَ  3( أتعاَرُف
ج(  َکاألخواِن و تَعاَملوا َکألجانِِب.

 1( ال تَعاِشروا  2( ما تَعاَشروا  3( تَعاَشروا
د( الطاُلُب  شیئاً ِمن الحافلة.

 1( ما َنزُلَ  2( ما َنزُلوا  3( ما َنَزَل
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) لـــــــــ زوــــزــمزآآآ

)  1( عربـی، زبان قرآن 

ترجم الکلمات التي تحتها خٌط:  1
الف( یاُلِحُظ الناس غیمًة سوداءَ.

ب( ُرّز مع دجاٍج.
 

اُکتب مفرد أو جمع الکلمتیِن:  2
ب( اُنوف )مفرد(:  الف( َبحر )جمع(:   

 
عین المترادفتیِن و المتضادتیِن من الکلمات التالیة: )کلمة زائدة( 3

شاِطئ-زظالم-زضحك-زساِحل-زـََکی

ب(  ≠  الف(  =   
 

َعیِّن کلمة الَغربیة:  4
الف(  1( لبونة   2( بقرة   3( الزرافة  4( ِقّطة
ب(  1( ُغراب  2( بطة  3( بومة  4( ُلغة

 
ترجم الجمل التالیة إلی الفارسیة:  5

الف( أخاف منك و أرجو و أستغیُث و أدنو.
ب( اّما َعزَْمُت أن أشُکَر منقذي ما راَیُت أحداً.

ج( أْشِعلوا النار حتی ذاب النّحاُس و َدَخل بین الحدید.
د( میاه المحیط األطلسي َیبعُد مسافة ماَئتَي کیلومتر عن محل سقوط األسماك.

ه ( َیْحتَِفُل الناُس بهذا الیوم في باکستاِن و یَُسّمونه »ِمهرَجان«. 
و( أربعة قلیلها کثیٌر: الفقر و الوجع و النار و الَعداَوة.

 
َعیِّن الترجمة الصحیحة:  6

الف( إْقَرْأ و رّبَك األکرم الذي َعلََّم ِبالقلمِ.
 1( بخوان پروردگار گرامی ات را که به وسیله قلم آموخت.

 2( بخوان و پروردگارت گرامی ترین است، همان که به وسیله قلم یاد داد.
ب( َفَکم تَُمَرُّر عیشي و أنَت حامُل شهٍد.

 1( چقدر زندگی ام را تلخ می کنی در حالی که تو این همه شهد و شیرینی داری.
 2( چقدر عبور می کنی از زندگی ام در حالی که تو حمل کنندۀ شهد و شیرینی هستی.

 
کّمل الفراغات في الترجمة الفارسیة:  7

الف( ل یغتْب بعضکم بعضاً.
غیبت  را .

ق في یوم ِمن الَّیامِ تری أسماکاً؟ ب( هل تَُصَدّ
آیا  که روزی از روزها ماهی ببینی؟
ج( و أدخلنا في رحمتك و أنَت أرحم الراحمین.

و  در رحمت خود وارد کن و تو مهربانترین  هستی.
د( یا سّتار العیوب!

ای  عیب ها!
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) لـــــــــ زوــــزــمزآآآ

ترجم الکلمات التي تحتها خٌط:  8

الف( سوف أنتِظُرَك في محطة القطار.

ب( و یسألونَك عن الذي القرنیِن.  

ج( ال یکلَُّف اللّه نفساً ِاال وسَعها.

د( کان یحکم مناطق واسعة.

ه ( ما ظلمهم اللّه. 

و( أّن َرّبي َبَعَثني.

 

عین الجواب الصحیح: 9

الف( علی وزن »إنفعال«: 

 1( إنتظار   2( إنفجار   3( إکتساب 

ب( األمرِمن »یُحِسُن«:

 1( أحَسن   2( إحِسن   3( أحِسن 

ج( المضارع ِمن »مسالمة«:

 1( تُساِلمَن   2( ساَلما   3( تیساکُم 

ُر«: د( المصدر من »یَُکدِّ

ر   3( کدورت   1( تکدیر   2( تََکدُّ

 

َضع في الفراغ العدَد المناسَب:  10

الف( خمسة و سبعون زائد خمسة عشر یساوي  .

ب( َکتَبُت ما قال المعلُم في الصفحِة  )6(.

 

اکتب الساعة باألرقام و ارسم عقارب الساعة فیها َیلََی:  11

الف( '4:09

ب( الساعة الواحدة إال عشرون دقیقة:  : 

 

عین اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم المبالغه من الجمالت التالیة:  12

یا َمن باُبُه مفتوٌح للطالبین! أنا العبد الُمذنب؛ أنت سّتار العیوب.

 

عین محل اإلعرابي للکلمات التي تحتها خط: 13

الف( نظُر الَوَلِد إلی والدیه حّبا لهما عبادةٌ.

ب( شاهدنا هم في مدرستهم.

ج( السالم علی عباداللّه الصالحین.
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) لـــــــــ زوــــزــمزآآآ

)  1( عربـی، زبان قرآن 

اکتب ما یرید:  14

الفعل المضارع المجهول ِمن َکتََب: 

 

عّین حرف الجر المناسبة لِلفراغ:  15

الف( الجلیُس الصالِح خیٌر الوحدة. )عن / ِمن/ ِل(

ب( الَهجُر ِابتعاد الصدیق  الصدیق أو الزوج  زوجته. )َعن- في - َك(

 

ضع في الدائرة العدد المناسب: )کلمتاِن زائدتاِن(  16

الف( یعمل لمصلحة العدو. 

ب( نباتات تستعملها الطیور و الحیوانات للوقایه من االمراض. 

ج( بیت الطیور.  

د( زینة من الَذَهِب أوالفّضة في یدالَمرأة. 

ه ( الذهاب نحو الضیف و ِاظهار الفرح به. 

و( یکن له حرکات جمیلة و کالم جمیل.  

1( البقعة 

2( الّسوار

3( العمیل

4( اإلستقبال

5( األعشاب الطبیة

6( الوَُکر

7( الکرامة

8( الملیح

 

عین الصحیح و الخطأ حسب الحقیقة:  17
حیَح اْلَخطأالصَّ الف( یُرِسُل الطاووس أخبار الغابِة. 
حیَح اْلَخطأالصَّ ها في ِجدار بیٍت قدیمٍ.  ب( تُِضُع البومة ِعشُّ

 

َأِجْب عن ال سئلة التالیة:  18

الف( متی موعد فطورَك؟

ب( کم ُعْمرَك؟ 

 

رتب الکلمات التالیة و کتب سؤاًل و جواباً، صحیحاً:  19
الف( عندي/ هذه/ الحبوب/ ُصداع/ ُمهّدئة/ ما/ حبوب

؟  جواب:  . سؤال: 
ب( تذهبون/ لزیارة/ إلی کربالء/ ِلَم/ العتبات/ المقّدسة

؟  جواب:  . سؤال: 
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9 

ُل/ تفعیل َل/ یَُفعَّ الف( گزینۀ 2؛ تنزیل )بر وزن تفعیل( َفَعّ

مجزوم تضاربوا  
کردن حذف تَضاربون 

ت
ب( گزینۀ 1؛ تَضاربوا )تتضاربون 

به این دلیل که ابتدا به ساکن نشده است؛ نیازی به الف ابتدای فعل نیست.(

ج( گزینۀ 2؛ ال تتکاَسْل )فعل نهی از افزودن ال و مجزوم کردن فعل به دست می آید.(

قي )نیازی به الف ندارد.( مجزوم َصدِّ
کردن قیَن  حذف َصدِّ

ت
قیَن  د( گزینۀ 1؛ تَُصدِّ

10 

ال یُنَصروَن: یاری نمی شوند ال یُقَبُل: قبول نمی شود 
11 

ِمن عباد )جارومجرور( الف( المخِلص )صفت( 
نفساً )مفعول( ب( اهلل )فاعل( 

وسعها )ها: مضاف الیه( ِمن وسع )جارومجرور( 
ج( یأجوج: مبتدا/ مفسدون: خبر/ في األرض: جار و مجرور

12 

الف( خمسة و عشرون  25 = 5 * 5
ب( ثمانیة عشر 18 = 11+7

13 

1( الساعة الثانیة عَشَرة إال ربعاً 
9:25 )2

14 

ُم را به جای حرف 
مضارعه قرار می دهیم.

 َیختَِلُف 
مضارع

الف( مخِتلَفة )إختَلََف 

به عین الفعل ُمختلِف
کسره می دهیم. ُمختلف 

ج( صّبار ب( مفتوح 
ه ( المجرموَن د( مستَخرج 

15 

ب( 6 الف( 3 
د( 1 ج( 5 
و( 7 ه ( 4 

16 

ب( شریحة )سیم کارت( بطاقة )کارت شارژ: بطاقة الشحن( 
17 

جواب: الغداءُ َمَرق باذنجان مع الّرز الف( سؤال: ما هو الطعام؟ 
غذا خورش بادمجان با برنج است. غذا چیست؟ 

ب( سؤال: کم مرة ساَفرَت إلی طهران؟ جواب: ساَفرُت ثالث مرّات.
سه بار مسافرت کردم. چند بار به تهران سفر کردی؟ 

18 

الف( نادرست؛ گیاه از دانه می روید و از آسمان خارج می شود!
ب( درست؛ حافظ و سعدی ملمعات جدید ندارند.

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )6( )1( عربـی 

1 
ب( که بیاورند الف( سیم کارت 

2 
ب( دنا ≠ َبُعَد الف( مجتهد = مجد 

3 
الف( گزینۀ 1؛ باقی کلمات وسیله نقلیه هستند.

ب( گزینۀ 2؛ باقی کلمات دربارۀ بازۀ زمانی هستند.
4 

الف( عادی ـ عاٍد )دشمن ـ تجاوزگر(
ب( أساِور

5 
الف( خداوندا به من یاد بده آنچه به من سود می رساند.

ب( همانا او از بندگان مخلص ما است.
ج( و زینت داد آن را با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده.

د( همانا چشمه زندگی در تاریکی ها جست وجو می شود.
ه ( و شما را قبیله قبیله و گروه گروه قرار دادیم برای اینکه همدیگر را بشناسید. 

و( دلفین ها مانند انسان می خندند و سوت می زنند.
ز( زبان گربه پر از غده هایی است که مایه ای پاک کننده ترشح می کند.

ح( برای او هدایای زیادی آوردند، ذوالقرنین آن ها را رد کرد.
ط( این پدیده مردم را در سالیان درازی حیرت زده کرده است.

ی( هرگاه دو نفر با هم راز می گفتند، بین آن ها داخل مشو!
6 

الف( گزینۀ 2؛ )سود برده می شود( فعل مجهول است.
ب( گزینۀ 1 

7 
ب( خوانده شد ـ گوش فرا دهید الف( ظلم کردمـ  ببخش 

د( چشمـ  حرکت نمی کند ج( استخوان های پوسیدهـ  عشق 
8 

ب( خواهند دانست الف( قرار بده مرا  
د( بستن/ قفل کردن ج( جزا داده نمی شوید 

و( می ساختند ه ( او را لعنت می کند 
9 

الف( گزینۀ 2؛ برای ساخت فعل آینده از س/ سوف و فعل مضارع استفاده می کنیم.
ـُ دار( و عین  ب( گزینۀ 2؛ فعل مضارع مجهول حرف مضارعه مضموم ) 

ـَ دار( دارد. الفعل مفتوح )
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10 

ب( َسَبِّح: امر الف( اُنِزُل: فعل ماضی مجهول 
11 

الف( گزینۀ 1؛ ماضی است و بقیه مضارع اند.
ب( گزینۀ 4؛ اسم است )مصدر( و باقی فعل هستند.

12 

ب( ِمن: از الف( عن: از ـ دربارۀ 
13 

الف( الثالث )اعداد ترتیبی بر وزن فاعل اند.(
ب( أربعة و خمسوَن

14 

مجهول: اُِمْرُت )ماضی مجهول(ـ  ترجمه: بگو به من امر شده که خدا را بپرستم.
15 

الف( الخاّلق: اسم مبالغه )بسیار آفریننده(
ب( الصالح: اسم فاعل )نیکوکارـ  درستکار(

ج( ُمتََعلَّم: اسم مفعول ِمن مصدر تََعلُّم )یادگیرنده(
16 

ب( صفت الف( فاعل 
د( جار و مجرور ج( خبر)برای کلمۀ الکتاَبُة( 

و( مفعول )... ابیاتی را...( ه ( مضاف الیه 
17 

ب( َدور )نقش( ل )عوض کن(  الف( َبَدّ
د( الفلوات )بیابان( ج( اُسکن )ساکن شو( 

18 

الف( درست؛ شاخه های بهار زیبا هستند.
ب( نادرست؛ طاووس از پرندگان آبزی است و روی کوه برخی زندگی می کند.
ج( درست؛ از داروهای گیاهی استفاده می کنیم و آن ها برای درمان خوب اند.

د( نادرست؛ ایرانی ها هر روز از روزهای سال شمسی را جشن می گیرند.
19 

ب( ِلعلی/ ِلصدیقي الف( الّرز مع َمَرق باذنجان. 
20 

سؤال: َکم مرة ساَفرَت إلی إصفهان؟ جواب: ثالث مّرات.
سؤال: چند بار به اصفهان سفر کرده ای؟ جواب: سه بار.

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )7( )1( عربـی 

1 
ب( به تاراج می برند الف( بویایی 

2 
ب( رخیصة ≠ غالیة الف( َبنَی = َصنَعَ 

3 
الف( گزینۀ 2؛ باقی کلمات از لبنیات هستند.
ب( گزینۀ 1؛ باقی کلمات از فلزات هستند.

4 
ب( مهنة: شغل الف( وکنات )النه ها( 

5 
الف( پاداش آن کسی که قرآنی را به ارث بگذارد بر بنده جاری می شود.

ب( دلفین بزرگی را دیدم که نزدیک من در آب با خوشحالی می پرد.
ج( از دو قبیلۀ یأجوج و مأجوج رهایی یافتند.

د( آن را بر روی بدنش پراکنده می کند سپس بدنش تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد.
ه ( از باکتری نورانی برای نورانی کردن شهرها کمک می گیرد.

و( هنگامی که سرعتش را از دست می دهد بر روی زمین می افتد.
ز( پس بگرد )جست و جو کن( و بگو که چه کسی از آن میوه را خارج می کند 

)بیرون می آورد(.
ح( کتاب ها باغ های دانشمندان هستند.

6 
الف( گزینۀ 1؛ ُخِلَق فعل مجهول ماضی است پس باید به صورت مجهول 

ترجمه شود.
ب( گزینۀ 1؛ َرَفَعني: »من را باال برد.«

)َرَفَع: باال برد+ ن وقایه + ی: من را(
7 

الف( سوم ـ یک مالفه
ب( روزی داده ایم

ج( حماقت/ نادانیـ  بزرگنمایی
د( شنونده )سامع اسم فاعل از مصدر س م ع است.(

8 
الف( باور نکن )فعل نهی از مصدر »تصدیق« برای دوم شخص مفرد مؤنث(

ام إغتِنموا( ب( غنیمت بشمارید )تغتنمون 
ج( شناخت )مصدر بر وزن تََفعُّل است.(

د( فارغ التحصیل خواهیم شد.
 تعلیم به »معنای یاد دادن« و تََعلُّم به »معنای یاد گرفتن« است.

9 
ب( تسعة )9 = 15-6( الف( الثالث   

 10 یُسأُل: پرسیده می شود

11 

مجزوم ال تُنِزلي ال تُنِزلیَن 
+ ال  الف( گزینۀ 1؛ تُنِزلیَن 

ب( گزینۀ 3
ج( گزینۀ 2؛ سوف/ س باید به همراه فعل مضارع بیاید ولی در باقی گزینه ها 

همراه فعل ماضی آمده است.

د( گزینۀ 2؛ إستِمعا تَستِمعاِن  ستَِمعاِن  ستَِمعا  إستمعا
12 

الف( الساعة الرابعة و أربعوَن دقیقة
ب( الساعة الثامنة والنصف یا الساعة الثامنه و ثالثون دقیقة
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در کل در نظر داشته باشید که اگر عالمت جمع را حذف کردید باید به مفرِد کلمه برسید؛ اگر نرسیدید بدانید که یک جای کار می لنگد و آن جمع، 
جمع مکسر است، نه جمع سالم. در نهایت؛ بعضی کلمات دو جمع مکسر دارند. مانند : 

تلمیذ: تالمیذـ  تالمذه أخ: إخوان ـ إْخوة      
  امس از نظر جنسیت

به مذکر و مونث تقسیم می شود؛
مذکر اسمی است که به انسان یا حیوان نر داللت دارد؛ یا اسمی است که به انسان یا حیوان نر داللت ندارد، ولی قواعد مذکر در مورد آن به کار 

برده می شود.

 علی / محمد / حسن / َرُجل / عاِلم / دیگ )خروس( / الثور )گاو نر( / کتاب / قََمر / َبیت / نجم / کوکب

مؤنت: اسمی است که بر انسان یا حیوان ماده داللت می کند یا بر جنس ماده داللت ندارد ولی قواعد مونث در مورد آن به کاربرده می شود یا اسم هایی 
که نشانه های تأنیث )مونث بودن( )ةـ  اءـ  ٰی( را به همراه دارند و یا اسم هایی که این نشانه ها را به همراه ندارند ولی معنای آن ها بر مؤنث داللت دارد.

 برای 4 گروه اسم مونث باال: 
2( حمزة / معاویة 1( مریم / اُّم / بنت  

4( بیت / ایران / شمس 3( مدرسة / شجرة / بقرة / حمراء / ُدْنٰی )دنیا( 

  صیغه های افعال:

نهیامرمضارعماضیضمیر عربیضمیر فارسینام صیغه به فارسی
ــأْفَعُلَفَعلُتأنامناول شخص مفرد

تودوم شخص مفرد
أنَت
أنِت

َفَعلَْت
َفَعلَِت

تَْفَعُل
تَْفَعلیَن

إفَعل
إَفَعلي

التَْفَعْل
التَْفَعلي

اوسوم شخص مفرد
هو
هي

َفَعَل
َفَعلَْت

َیْفَعُل
تَْفَعُل

ــ

ــَنْفَعُلَفَعلْناَنْحُنمااول شخص جمع

شمادوم شخص جمع

أنتم
أنتنَّ
أنتما
أنتما

َفَعلْتُم
َفَعلَتُنَّ
َفَعلْتُما
َفَعلْتُما

تَْفَعلوَن
تَْفَعلَْن
تْفَعالِن
تَْفعالِن

إَفَعلوا
إْفَعلَْن
إفَعال
إفَعال

التَْفعلوا
التَْفَعلَْن
التفعال
التفعال

ایشانسوم شخص جمع

هم
ُهنَّ
ُهما
ُهما

َفَعلوا
َفَعلَْن
َفَعال
َفَعلَتا

َیْفَعلوَن
َیْفَعلَْن
َیْفَعالِن
تَْفَعالِن

ــ

همانطور که در جدول صفحه گذشته نیز دیدید؛ فعل به سه زماِن اصلی ماضی و مضارع و امر تقسیم می شود. برای تشخیص نوع فعل، با اندکی دقت 
بیشتر در جدول صفحه گذشته در می یابیم که هر فعل دارای یک عامل شناسه ای است که در اصل شناسنامۀ فعل است و ما با دیدن آن شنامه 

می  توانیم هر فعلی را با هر سه حرف اصلی در هر جا تشیخص بدهیم و بشناسیم.
  فعل امر

برای ساختن فعل امر:
1( ابتدا فعل را انتخاب می کنیم و امکان سنجی می کنیم که قابلیت ساختار دارد یا خیر؛ چون فقط از صیغه های دوم شخص می توان فعل امر ساخت.
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2( سپس حرف ت مضارع را از ابتدای فعل حذف می کنیم.
3( اگر دیدیم که فعل با ساکن شروع می شود )یعنی اگر حرف بعد از حرف مضارعۀ  ت ساکن داشت و خواندنش سخت بود( به اول فعل )الف( 

اضافه می کنیم. پس اگر ساکن نداشت و حرکت داشت یا می شد به راحتی آن را خواند نیازی به اضافه کردن )الف( نداریم.
4( در صورت گذاشتن )الف( حرکت آن را طبق حرکت حروف دوم ریشه در مضارع مشخص می کنیم.

به این صورت که اگر
ـ داشت  إ ـَ ـ

ـِ    حرِف دوم ریشه 
ـُـ داشت  اُ می دهیم.    حرف دوم ریشه 

5( و در مرحله آخر فعل باید مجزوم شود.
مجزوم شدن یعنی با صیغه های جمع مونث کار نداریم؛ باقی افعال اگر به »ن« ختم می شوند »ن« آن ها را حذف می کنیم و اگر به سومین حرف 

ریشه ختم می شوند، عالمت ساکن به آن می دهیم.

تَستَغِفْرَن  ْستَْغِفْرَن  إْستَْغِفْرَن  إستغِفْرَن  تَْکتبوَن  ْکتبوَن  اُْکتُبوَن  اُکتبوا  
تَْکتُُب  ْکتُُب  اُْکتُُب  اُْکتُْب

سسفعلسهنی

با افزودن »ال« بر سر فعل مضارع و مجزوم کردن آن ساخته می شود. 
دقت کنید »ال نفی« را با »ال نهی« اشتباه نگیرید؛ »ال نهی« به همراه فعل مضارع مجزوم می آید اما »ال نفی« به همراه فعل مضارع معمولی 

التاَُکلوَن  نمی  خورید )نفی( / التأکلوا  نخورید )نهی( ال تَذَهْب  نرو )نهی( / التَْذهُب  نمی روی )نفی( 
با نحوۀ ترجمۀ برخی افعال فرعی نیز آشنا شوید.

همانطور که در زبان فارسی انواع زمان افعال وجود دارد؛ در زبان عربی نیز علی القاعده وجود دارد. قالب های فعلی زیر را به یاد بسپارید.
سسمایضسنقیل

بن ماضی + ه+ فعل:  رفت+ ه+ / ام/ ای/ است/ ایم/ اید/ اند
فرمول ماضی نقلی در عربی: قد+ فعل ماضی 

 قد  َکتََب علی واجباتِه:  علی تکالیفش را نوشته است.

سسمایضسبعیَ

بن ماضی+ ه + بود + شناسه: رفت+ ه + بود+ ام /ای / -/ یم/ ید/ ند
فرمول ماضی بعید در عربی: کان+ )قد( + فعل ماضی 

 کان قد کتب علی واجباتِه : علی تکالیفش را نوشته بود.

سسمایضسرسمتررای

ند ید/ـ  یم/ـ  ـَ م/ ی/ـ  /ـ  می+ بن ماضی + شناسه : می+ رفت+ 
فرمول ماضی استمراری در زبان عربی:

کان + فعل مضارع 

 کان علی َیْکتُُب        واجباته ← علی تکالیفش را می نوشت.

 1(  بین کان یا  قد و فعل، فاصله می تواند قرار بگیرد، و الزاماً این دو فعل نباید به هم بچسبند.
2(  کان+ قد+ مضارع اصالً وجود ندارد.
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