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************************

اول: نکاتدرس مرور به اول درس پردازند.در می هشتم و هفتم سال عربی کتاب قواعد و

************************

دوم: ایندرس میدرسدر اصلی حروف و وزن بررسی پردازد.به

اول: عربینکته کلمات اصلی3»بیشتر این.دارند«حرف کلمه»اصلیحرف3به مثال:میگفته«ریشه شود.

ریشه(←إعالم–علوم–تعلّم–تعلیم–معلوم–علّام–علیم–معلّم–عالم = اصلی )حروف م ل ع

د←شهداء–شهادت–شَهید–مَشهود–شاهِد ه ش

د←تعبّد–عبادت–عباد–معبود–عابد ب ع

دوم: همنکته کلمات این در و هستند. خانواده هم نوشتیم، که کلماتی گروه هر باال، کلمات در کردیم دقت چه چنان

هم کلمات به نگاه با واقع در است. شده ذکر ترتیب به اصلی)ریشه( حرف سه توانیمخانواده، می ما که است خانواده

بفهمیم. را آن اصلی دارند.(حروف مشترک ریشه که هستند کلماتی خانواده هم )کلمات

خانواده هم کلمات ر«نظارت–نظیر–منظور–ناظر»در ظ ن از: عبارتند اصلی حرف سه

آمده نیز دیگری حروف اصلی، حروف جز به خانواده هم کلمات از گروه این حروفدر این به زائد»اند. «حروف

مثال: دهند. می کلمه به جدیدی معنای زائد حروف گویند. می

است.←مرجع–مَراجع–رُجوع–راجع آمده خانواده هم کلمات تک تک در ترتیب به که ع، ج ر اصلی: حروف

راجع در الف زائد: رجوع–حروف در مَراجع–واو در الف و مرجعمیم–میم .در

کنیمسوال: پیدا را کلمه یک ریشه ؟چگونه

بدهیم:یکریشهکردنپیدابرایجواب: انجام باید را کار دو کلمه



آوریم،میخاطربهراکلمهآنخانوادههمچندیادو-1

انتخابریشهیامشترکحروفعنوانبهاست،شدهتکرارکلماتهمهدرکهراحرفیسهآنهامقایسهباو-2

ممی اصلیکنیم. حروف که دانیم نمی خانواده«محمّد»ثال هم کلماتی چه با کلمه این که ببینیم باید ابتدا است. کدام

شده تکرار کلمات همه در و ترتیب به حرف سه کدام خانواده هم کلمات این در که کنیم می بررسی بعد باشد. می

محمد، احمداست. محمود، حامد، ح←حمید، : د م اصلیح روف

سوم: جاینکته به اصلی،3اگر ترتیبحرف ل»به ع حرکاتوبگذاریم«ف و زاید راتغییرــَــِــُـحروف

کلمه»،ندهیم حرفآیدمیدستبه«وزن سه با کلمات وزن عربی زبان در که این خالصه ل»)پس ع سنجیده«ف

شوند( کلمهم:می وزن آوردن دست به برای جای،«صادِق»ثالً اصلی3ِبه ق»یعنیآنحرف د ترتیب«ص ف»،به

ل یعنیدهیممیقرار«ع زائد حرف دهیمــَــِــُـحرکاتو«ا»و نمی تغییر :را

قدِاص

لعِاف

عِـــــــلافـــــــ

.است«فاعِل»،«صادِق»کلمهوزنپس

محکوم دیگر: های علیم←مثال / مرفوع←مفعول / مفعول.←فَعیل

تشدید:1توجه کلمات معلّمدر شود. می محسوب حرف دو مشدد حرف مفعّل←دار،

دهند.:2توجه می تشکیل را کلمه یک وزن همدیگر، با اصلی و زائد حروف مجموع بینیم می چه چنان

ف اولین به چهارم: به«فعلالفاء»اصلی،حرنکته سومین«علالفعین»اصلیحرفدومینو به اصلیو گ«لالفعالم»حرف ویند.می

گوییمالفعلفاءُایمگذاشته«ف»آنجایبهکه«ص»یعنیاصلیحرفاولینبه،صادقیکلمهدرمثالً یعنیلیاصحرفدومینبه.می

به«د» اصلیسومینبهوگوییممیالفعلعَینایمگذاشته«ع»آنجایکه الفعلالمُایمگذاشته«ل»آنجایبهکه«ق»یعنیحرف

.گوییممی



پنجم: مینکته آشنا ها آن با درس این در که مهمی های وزن وزن«مفعول»و«فاعِل»شویم،از معموال«فاعل»است.

معنای حالت»به دارنده یا دهنده وزن«انجام معنای«مفعول»و شده»به دیگر،«انجام عبارت )به ،«فاعل»وزناست.

مثال:انجامآنرویبرکارکهاستایکلمهدهندهنشان«مفعول»وزنودهدمینشانراکاردهندهانجام است. شده

/ کشنده دهندهقاتل: روزی رازق: / زننده ضارب: / نویسنده کاتب: / رونده ذاهب:

/ شده کشته روزیمقتول: مرزوق: / شده زده مضروب: / شده نوشته شدهمکتوب: یاری منصور: / شده داده

************************

سوم: امردرس فعل ساخت صیغهنحوه از امر فعل ساختن طریقه درس این در می10و7. یاد ما به دهد.را

داللتمقدمه: حالتی آمدن پدید یا کار انجام طلب بر اصطالح، در و است. فرمان و دستور معنای به لغت در امر،

میکند.می ساخته مضارع از فقط امر مضارعشود.فعل فعل مانند نیز امر امر14دارایفعل است: نوع دو بر و صیغه

الم باشد.–به می صیغه به امر ساخت طریقه است، ما نظر مد فعال که بحثی صیغه. به امر

اول: مینکته ساخته مضارع فعل مخاطب صیغه شش از صیغه به اینامر به ترتیب:شود.

مضارع-1 اولهحرف از را می)ت( حذف مضارع تَضرِبُکنیمفعل تَضرِبُونَضرِبُ←: ضرِبُونَ←/

آخر-2 از را رفع مضارععالیم مفعل آخریحذف یعنی مىمضارع،فعلکنیم. ضمه.شودمجزوم فعل آخر اگر یعنی

می ساکن به تبدیل ضمه داشت،داشت، نون فعل آخر اگر و مینوشود حذف آخر کهشود،نِ مؤنث ِجمع نون بجز البته

می نمیباقی وحذف ضرِبُونَضرِب←ضرِبُد:شوماند ضرِبُو←/

فعل-3 اولِ )ت(، حذف از بعد اگر حرفحاال کردن اضافه بدون نباشد(، ساکن )یعنی باشد داشته حرکه مضارع

می خوانده امر فعل مثال:دیگری، بَلِّغ ←یُبَلِّغُ/عَیِّن ←تُعَیِّنُ/اهِدواجَ←تُجاهِدونَ:شود.

باشد، ساکن مضارع فعل اول )ت(، حذفِ از اگربعد میولی اضافه آن اول به همزه همزهکنیم.یک حرکت بهکه

دارد: بستگی فعل( اصلی حرف )دومین الفعل عین حرکت



مثال: دهیم. می کسره)ـِـ( را همزه باشد، مکسور یا و مفتوح مضارع، الفعل عین اگر الف(

إذ هَب نَ←تَذ هَب نَ /إذ هَب ←تَذ هَبُ

اگر و باشدب( )ضمه( الفعل عین این،حرکت بودر خواهد ضمه نیز همزه حرکت مثال:صورت د.

تَکتُبانِ←تَخرُجُ کتُبااُ←اُخرُج

حاضر: امر اِضرِبنَصرف / اِضرِبا / اِضرِبِی / اِضرِبوا / اِضرِبا / اِضرِب

اُخرُجنَ / اُخرُجا / اُخرُجی / اُخرُجوا / اُخرُجا / اُخرُج

اِعلَمنَ / اِعلَما / اِعلَمی / اِعلَموا / اِعلَما / اِعلَم

************************

چهارم: هایدرس صیغه امر فعل آموزش امر. فعل از بحث .12-11–9–8ادامه

می ذکر را دیگر مثال چند تکرار و تمرین باب از گفتیم. را نیاز مورد نکات قبل جلسه بحث کنیم:در

َاِرحَمن / اِرحَما / اِرحَمِی / اِرحَموا / اِرحَما / اِرحَم

ُا / اُشکُرِی / اُشکُروا / اُشکُرا / اُشکُرنَاُشکُر / شکُرا

َاِغفِرن / اِغفِرا / اِغفِری / اِغفِروا / اِغفِرا / اِغفِر

َاُدخُلن / اُدخُال / اُدخُلِی / اُدخُلوا / اُدخُال / اُدخُل

************************

پنجم: میدرس اشاره نهی فعل ساخت آموزش به درس این کنند.در



معنایمقدمه: دارای امر فعلطلبِ»فعل معنای«انجام دارای نهی فعل ولی فعل»است. ترک درمی«طلب واقعباشد.

نهی می،فعل فرمان را کاری ندادن انجام که است برعکسِفعلی کاردهد)درست یک دادن انجام بر که است امر فعل

می مثالفرمان نپوش.–نرو-نخور:دهد.(

اول: ازفعلنکته مخاطبنهی نهی،ساختبرای.شودمیساختهمضارع فعلقبل«ال»حرفِفعل آخرآیدمیاز و

فعلشودمیساکنبهتبدیلفعلآخرضمهیعنی).شودمیمجزومفعل آخر اگر ودشمیحذفآننونِداشت،نونو

مثال:(مونثجمعجزبه .

می←تَفعَلُ انجام : تَفعَلونَ←دهیالتَفعَل / نده می←انجام انجام : ندهید←دهیدالتَفعَلوا انجام

نهی: فعل و منفی مضارع بین نمی-1فرق مجزوم فعل آخر منفی، مضارع فعل فعلدر آخر نهی، فعل در ولی شود.

می میشود.مجزوم تَذهَبینَ: نمی←رویمثال: التَذهَبینَ: منفی: نرومضارع التَذهَبی: / روی

در-2 منفی حالت به را فعل معنای منفی مضارع بهمیفعل را مضارع نهی، فعل ولی منفی»آورد. می«امر کند.تبدیل

تَکتُبُ: التَکتُبُ←نویسدمیمثال: منفی: نمیمضارع :/ ننویس←نویسد التَکتُب: نهی: فعل

نمی-3 ساخته ماضی از نهی مضفعل از هم و ماضی از هم منفی ولی میشود. ساخته باارع )ماضی منفی«ما»شود.

بامی مضارع و «.ال»شود

و:1توجه است گذشته زمان به مربوط ماضی فعل میچون بیان را است،کاری رسیده اتمام به آن انجام که ذالکند

ساخت.نمی امر یا نهی آن از توان

************************

ششم: ادامهدرس به نیز درس این میدر نهی پردازند.فعل

می بسنده مثال چند ذکر به اینجا در فلذا آوردیم، را نیاز مورد نکات تک تک قبل جلسه در که آنجا کنیم.از

َالتَذهَبن / التَذهَبا / التَذهَبی / التَذهَبوا / التَذهَبا / التَذهَب



/ التَکتُبا / التَکتُبی / التَکتُبُوا / التَکتُبا / التَکتُبنَالتَکتُب

َالتَترُکن / التَترُکا / التَترُکِی / التَترُکُوا / التَترُکا / التَترُک

************************

هفتم: میدرس اشاره کاربردی و مهم مبحث دو به درس این اضافیدر ترکیب و وصفی ترکیب شود:

: اول جملهنکته در ترکیبهرگاه بگیرند قرار هم پشت اسم دو میای پدید نوعاسمی بردو اسمی ترکیب آورند.

مضاف و اضافی)مضاف ب(ترکیب صفت(، و وصفی)موصوف ترکیب الف( الیه(.است:

: دوم اسمی،نکته ترکیب به کند، توصیف را اول اسم دوم، اسم وصفی»اگر النافالکت:مانندگویند؛می«ترکیب عاب

.استکتابصفتبودنسودمندجاایندرسودمند؛کتابِ←

اسمی،و ترکیب به نکند، توصیف را آن و شود داده نسبت اول اسم به فقط دوم اسم اضافی»اگر گویند؛می«ترکیب

التلمیذ:مانند ایندانشکتابِ←کتاب در دانشآموز؛ به کتاب مالکیت فقط وجا، است شده داده نسبت آموز

نیستانشد کتاب ویژگی و صفت .آموز

: سوم دوم،نکته اسم به وصفی؛ ترکیب در عربی، وندگویمی)منعوت(«موصوف»اول،اسمبهو)نعت(«صفت»در .

دوم، اسم به اضافی؛ ترکیب اول،«إلیهمضاف»در اسم به گویند.می«مضاف»و

چهارم: صفتنکته تبعیت موصوف:موارد از

بودن( مونث و )مذکر جنس در /الف( شجاعٌ رجلٌ جمیلةٌ. شجرةٌ

بودن نکره و معرفه در العالمب( الرّجل .

( عدد در بودن(ج( جمع و مثنی و مومناتٌمفرد تلمیذاتٌ .

( اعراب در جر(د( و نصب و نافعٌرفع کتابٌ .



گیرد.:1توجه نمی سالم مذکر جمع نون مثنی، نون تنوین، ال، هیچگاه مضاف

الیه(فِالصّبابُ مضاف و )-)مضاف المدرسةِ الیه(معلّمو مضاف و مضاف

)م:2توجه باشد. می مجرور همیشه الیه مجرورٌ(الیهٍمضافُکلُضاف

و:3توجه معرفه در مضاف که داشت توجه میباید پیروی الیه مضاف از بودن معرف.کندنکره الیه مضاف اگر هیعنی

معرفه هم مضاف بودباشد رود.خواهد می شمار به نکره هم مضاف باشد نکره الیه مضاف اگر و

نکره(کتابُ الیه مضاف و مضاف ( معرفه(کتابُ-تلمیذٍ الیه مضاف و )مضاف التلمیذِ

پنجم: فارسینکته به عربی عبارت صفت»تشخیصهایراهازیکی،ترجمه و الیه»و«موصوف مضاف و «مضاف

مثال: باشد. کبیرٌمی البیتِدریایبزرگ،دریایی←بحرٌ بابُ خانه.←بزرگی. درِ

فارسی، ترجمه در فوق عبارت اول به آخرش«این»حال به است»و می«تر واضافه موصوف بدهد معنا اگر کنیم؛

بود. خواهد الیه مضاف و مضاف ندهد معنا اگر ولی است این←صفت صفت. و موصوف است= بزرگتر دریایی این

نمی معنا = است تر خانه است.درِ الیه مضاف و مضاف پس دهد

شوند:4توجه واقع مضاف سالم، مذکر جمع یا مثنی آن"نون"اگر میآخر حذف مثال:ها شود.

المدرس + المدرسةِممعلّ←ةِمعلّمونَ اَخوانو واکَاَخَ←کَ+/

************************

هشتم: مدرس فعل با هفتم سال عربی شدیم.اضیدر سادهآشنا ماضی یعنی ماضی، افعال از نوع دو با درس این در

می آشنا استمراری ماضی شویم.و

اول: نوشتنکته کتب: است. شده تمام و شده انجام گذشته در که است کاری دهنده نشان ساده انماضی فعلوا: جام/

می هم مطلق ماضی ساده، ماضی به گویند.دادند.



دوم: مینکته است. شده تکرار بار چند گذشته در که است کاری دهنده نشان استمراری نوشتندماضی

استمراری ماضی = مضارع فعل + کان است: شکل این به عربی در استمراری ماضی ساخت طریقه

کتوجه: کرد دقت باید بیاید.البته مضارع فعل صیغه با متناسب باید کان فعل ه

کان: فعل کانَت-کانا-کانَصرف کُنتَ-کانَتَا-کانوا/ / کنتِ-کُنتُما-کنَّ / کُنتُ-کنتُما-کُنتُم / کنَّا-کنتُنَّ

یذهبُ یذهبانِ←کانَ کانا / رفت یذهبونَ←می کانوا / رفتند رفتند←می می

تذهبُ کا←کانَت / رفت تذهبانِمی یذهبنَ←نتا کنَّ / رفتند رفتند←می می

تذهب تذهبانِ←کُنتَ کنتما / رفتی تذهبونَ←می کنتم / رفتید رفتید←می می

تذهبینَ تذهبانِ←کنتِ کنتما / رفتی کنتنَّ←می / رفتید رفتید←می می

اذهبُ نذهبُ←کنتُ کنّا / رفتم رفتیم←می می

************************

نهم: ساعتدرس بیان

است. الزم ترتیبی اعداد دانستن عربی، زبان در ساعت بیان برای

است←ةالواحدالسّاعة یک /ساعت الثانیة الساعة / /الخامسةالسّاعة/الرابعةالسّاعة/الثالثةالسّاعة.

/رةَالعشَالحادیةَالسّاعة/العاشرةالسّاعة/التاسعةالسّاعة/الثامنةالسّاعة/السابعةالسّاعة/السادسةالسّاعة

/الثالثةالساعة/رةَالعشَالثانیةَالسّاعة /الرابعةالساعةعشرة /عشرةالسادسةالساعة/عشرةالخامسةالساعةعشرة

/العشرون والواحدةالساعة/العشرونالساعة/عشرةالتاسعةالساعة/عشرةالثامنةالساعة/عشرةالسابعةالساعة

 .العشرون والرابعةالساعة/العشرون والثالثةالساعة/العشرون والثانیةالساعة



است:ساعتبیانبرای کافی الگو سه این یادگیری ،

کاملبصورتساعتبیان←الواحِدةُالسّاعةُ

گذشتهیکساعتازدقیقه15←الرُّبعُ والواحدةُالسّاعة

یکساعتبهماندهدقیقه15←رُبعاًاِلّاالواحدةُالسّاعة


