
EMAIL:mahdiasadollahzadeh@mihanmail.com 

  

 قواعد عربی هشتم

 الف( درس دوم  

آینده (الف( ماضی )گذشته(                                                             ب( مضارع )حال و   

 انا              ذَهَبــــتُ          : من رفتم                                    انا                  أَ  ذهَب         : من خواهم رفت

 انتَ           ذَهَبــــتَ         : تو رفتی )مذکر(  :                       انتَ              تَـــذَهب       : تو خواهی رفت )مذکر( 

 انتِ          ذَهَبــــتِ          : تو رفتی )مونث(                         انتِ              تِــذهبــین    : تو خواهی رفت)مونث(

 ب( درس سوم  

 *فعل مستقبل: 

 سَـــ   یا    سوفَ              +       فعل مضارع

 

 اَکتَبُ                                سأکتُبَ      یا     سوف اکتَبُ 

 

        جَعَلتُ                              اَجعَلُ                                سأجعَلُ    یا     سوف اَجعَلُ 

 مستقبل

 مستقبل مضارع

( درس چهارم   ج  

ب( مضارع )حال و آینده (                                                   الف( ماضی )گذشته(            

 هوَ             ذَهَبَ               : او رفت )مذکر(                           هوَ                  یــذهَب      : او می رود )مذکر(

 هیَ           ذَهَبــــت         : او رفت )مونث(  :                        هیَ                  تـذَهب       : او می رود )مونث( 

 نحن         ذَهَبــــنا          :  ما رفتیم                                     نحن                نــذهبُ       : ما می رویم

 الف( ماضی )گذشته(                                                             ب( مضارع )حال و آینده (

 انتما             ذَهَبتُما          :  شما دو نفر رفتید                        انتما                تــذهَبان      : شما دو نفر می روید

 انتم           ذَهَبـــتُم         :  شما مردان رفتید  :                      انتم                 تـذَهبونَ       : شما مردان می روید 

 انتن         ذَهَبـــتُنَّ          :  شما زنان رفتید                            انتن                تــذهبنَ        : شما زنان می روید

( درس ششم د   

سمعتِ :      ما سمعتِ                      ماضی :         ما     +    فعل  ماضی * منفی کردن فعل  



 

تکتبونَ  :      ال تکتبونَ             مضارع            +    فعل      :         ال   مضارع  * منفی کردن فعل  

 * فعل غایب در اول جمله به صورت مفرد می آید.

 ذَهَبَ الطُلّاب الی الصَفَّ                  الطالبُ ذهبوا الی الصَفَّ

( درس هفتم  ه   

( درس هشتم   ی  

                      ب( مضارع )حال و آینده (                 الف( ماضی )گذشته(                                                    

                                                                 هُوَ     ذَهَبَ    :  او رفت                         هُوَ   یــذهَبُ      : او می رود  

                             مذکر                           هُما   ذَهَبـــا  :  آن دونفر رفتند  :          هُما  یــذَهبان    : آن دو نفر می روند  

                                                                 هُم   ذَهَبـــوا  :  آن مردان رفتند            هُم  یــذهبونَ       : آن مردان می روند

 فعل غایب

                                                                 هیَ     ذَهَبت  :  او رفت                         هیَ   تــذهَبُ      : او می رود  

                             مونث                            هُما   ذَهَبـتـا  :  آن دونفر رفتند  :          هُما  تَــذَهبان    : آن دو نفر می روند  

                                                                 هُنَّ   ذَهَبـــنَ  :  آن زنان رفتند             هُم  یــذهبنَ       : آن زنان  می روند

 
چه وقت –* کلمه پرسشی :  متی : کی   

 متی وَصلتُم الی المدرسۀ ؟ فبل عَشَرَ دَقائق 

 متی تَذهبونَ الی المکتبۀ أیها الطالب ؟ فی االسبوع القادم 

 * کلمه پرسشی :  لماذا : برای چه کسی 

الِنَّ : برای اینکه                            

 لماذا

لِــ : برای                              


