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  بابهاي ثالثی مزید

    وزن ماضی وزن مضارع  وزن امر  وزن مصدر حروف زائد

  

 ← با ب إفعا ل -1                

  

 ) أ (همزه 

  

  

 ← إفْعال

  

  

 ← أفْعلْ

  

 ← یفْعلُ

  

 ← أفْعل َ

 : توضیحات

همزه، حرف 
  زائد در باب

إفعال، حرف اول 
 . می باشد

 ردیف شکل وصیغه  ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر
  

  

  

  

  

  

  

     

 إخْراج    

  خْرِجی 1   للغا ئب   هو أخْرَج- 
 -2    للغا ئبینِ   هما أخْرَجا یخْرِجانِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم  أخْرَجوا یخْرِجونَ  
  تُخْرِج ت4   للغا ئبۀ   هی أخْرَج- 
 -5     للغائبتینِ   هما أخْرَجتا تُخْرِجانِ  
 -6   للغا ئبا ت  هنّ أخْرَجنَ یخْرِجنَ  

أخْرِج تُخْرِج تأخْرَج 7        للمخاطب   انت- 
 -8     للمخا طبینِ انتما أخْرَجتُما تُخْرِجانِ أخْرِجا

 -9   للمخا طبینَ انتم أخْرَجتُم تُخْرِجونَ  أخْرِجوا
 -10   للمخا طبۀ انت أخْرَجت تُخْرِجینَ  أخْرِجِی

 -11   للمخا طبتینِ انتما أخْرَجتُما تُخْرِجانِ أخْرِجا
 -12   للمخا طبات  انتنّ  أخْرَجتُنَّ تُخْرِجنَ أخْرِجنَ

  اُخْرِج ت13     لمتکلم وحده انا أخْرَج- 
  نا نُخْرِج14     لمتکلم مع الغیر نحن أخْرَج- 

  

                                                                                                                    

  

  

    وزن ماضی وزن مضارع  وزن امر  وزن مصدر حروف زائد

  

 ← با ب تفعیل -2                

 تکرارتشدید یا 

 عین الفعل

  

  

 ← تفعیل

  

  

 ←فَعّلْ

  

 ←یفَعّلُ

  

 ←عّلفَ

 : توضیحات

منظور از عین الفعل 
،حرف وسط فعل 

 . ماضی است

  

 ردیف شکل وصیغه  ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر
  

  

  

 -1       للغا ئب   هو نَزَّ لَ ینَزِّلُ  
 -2    للغا ئبینِ   هما نَزَّال ینَزِّالنِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم نَزَّ لُوا ینَزِّلُونَ  
 -4   للغا ئبۀ   هی نَزَّ لَت تُنَزِّلُ  
 -5     للغائبتینِ   هما نَزَّلََتا تُنَزِّالنِ  
 -6   تللغا ئبا   هنّ نَزَّ لْنَ  ینَزِّلْنَ  



  ٠٩٣٥٤٥٠٦٨٩٥تدریس خصوصی و تضمینی عربی در تبریز: 

 ٠٩٣٥٤٥٠٦٨٩٥تھیه و تنظیم: کامران قراملکی  

  

  

  

  

  

  تَنْزِیل   

  

     

     

 -7        للمخاطب   انت نَزَّ لْت تُنَزِّلُ نَزِّلْ
 -8     للمخا طبینِ انتما لْتُما نَزَّ تُنَزِّالنِ نَزِّال

 -9   للمخا طبینَ انتم نَزَّ لْتُم تُنَزِّلُونَ نَزِّلُوا
 -10   للمخا طبۀ انت نَزَّ لْت تُنَزِّلینَ  نَزِّلی
 -11   للمخا طبتینِ انتما نَزَّ لْتُماْ تُنَزِّالنِ نَزِّال

 -12   للمخا طبات  انتنّ  نَزَّ لْتُنَّ تُنَزِّلنَ نَزِّلْنَ
 -13     لمتکلم وحده انا نَزَّ لْت اُنَزِّلُ  
 -14     لمتکلم مع الغیر نحن نَزَّ لْنا نُنزِّلُ  

    وزن ماضی مضارعوزن   وزن امر  وزن مصدر حروف زائد

  

 ← با ب مفاعلَۀ -3                

  

  

 )الف(حرف دوم

  

  

   مفاعلَۀ

 ←       یا

 فعا ل

  

 ← فاعلْ

  

 ← یفاعلُ

  

 ←فاعلَ َ

 :توضیحات

الف حرف زائد در 
  باب

مفاعلۀ حرف دوم 
 . می باشد

 ردیف وصیغهشکل   ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر
 مجاهدة

 یا

 هادجِ

  

  

  

 : توضیحات

 یباب  نکته: تنها
 مصدر دو   که

 باب دارد،
  . است   مفاعلۀ

  

  

  

  دجاهی د1       للغا ئب   هو جاه- 
 -2    للغا ئبینِ   هما جاهدا یجاهدانِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم جاهدوا یجاهدونَ  
  دتُجاه ت د4   للغا ئبۀ   هی جاه- 
 -5     للغائبتینِ   هما جاهدتا تُجاهدانِ  
 -6   للغا ئبا ت  هنّ جاهدنَ یجاهد نَ  

دجاه دتُجاه ت دجاه 7        للمخاطب   انت- 
 -8     للمخا طبینِ انتما جاهدتُما تُجاهدانِ جاهدا

 -9   للمخا طبینَ انتم جاهدتُم تُجاهدونَ جاهدوا
 -10   للمخا طبۀ انت جاهد ت تُجاهدینَ جاهدي

 -11   للمخا طبتینِ انتما جاهد تُما تُجاهدانِ جاهدا
 -12   للمخا طبات  انتنّ  جاهد تُنَّ تُجاهد نَ جاهدنَ

  داُجاه ت د13     لمتکلم وحده انا جاه- 
  دنا نُجاهد14     لمتکلم مع الغیر نحن جاه- 
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     وزن ماضی وزن مضارع  وزن امر  وزن مصدر حروف زائد 

 ← با ب تَفاعل -4                
 ت + الف 

  

 ← تَفاعلَ  ← یتَفاعلُ   ← تَفاعلْ تَفاعل ← 

 : توضیحات

 (ت) وحتماً اول 

بعد (الف ) به عنوان 
حروف زائد ذکر 

 . شود

 ردیف شکل وصیغه  ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر
  

  

  

  

  

  

  

 تَجارب

  

       

  بتَجا ری ب1       للغا ئب   هو تَجار- 
 -2    للغا ئبینِ   هما تَجاربا یتَجا ربا نِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم تَجاربوا ربو نَیتَجا   
  بتَتَجار تب4   للغا ئبۀ   هی تَجار- 
 -5     للغا ئبتینِ   هما تَجاربتا تَتَجاربا نِ  
 -6   للغا ئبا ت  هنّ تَجاربنَ یتَجا ربنَ  

بتَجار بتَتَجار تبتَجار 7        للمخاطب   انت- 
 -8     للمخا طبینِ انتما تَجاربتُما تَتَجاربا نِ تَجاربا

بتُم تَتَجاربو نَ تَجاربوا 9   للمخا طبینَ انتم تَجار- 
 -10   للمخا طبۀ انت تَجاربت تَتَجاربِینَ تَجاربِی

 -11   للمخا طبتینِ انتما تَجاربتُما تَتَجاربا نِ تَجاربا
 -12   للمخا طبات  انتنّ  تَجاربتُنَّ تَتَجاربنَ تَجاربنَ

  بأتَجار تب13     لمتکلم وحده انا تَجار- 
  بنا نَتَجارب14     لمتکلم مع الغیر نحن تَجار- 

     وزن ماضی وزن مضارع  وزن امر  وزن مصدر حروف زائد

  

 ← با ب تَفَعّل -5                

ت + تشدید یا 
 تکرارعین الفعل

  

  

 ← تَفَعّل

  

  

 ← تَفَعّلْ

  

 ← یتَفَعّلُ

  

 َ←تَفَعّل

 : توضیحات

حتماً اول (ت) وبعد 
(تشدید عین الفعل ) 

به عنوان حروف 
 . شود زائد ذکر

 ردیف شکل وصیغه  ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر
  

  

  

  

  

  

 -1       للغا ئب   هو تَشَکَّرَ یتَشَکَّرُ  
 -2    للغا ئبینِ   هما تَشَکَّرَا یتَشَکَّرانِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم تَشَکَّرُوا یتَشَکَّرُونَ  
 -4   للغا ئبۀ   هی تَشَکَّرَت تَتَشَکَّرُ  
 -5     ئبتینِللغا    هما تَشَکَّرَتا تَتَشَکَّرانِ  
 -6   للغا ئبا ت  هنّ تَشَکَّرْنَ یتَشَکَّرْنَ  

 -7        للمخاطب   انت تَشَکَّرْت تَتَشَکَّرُ تَشَکَّرْ
 -8     للمخا طبینِ انتما تَشَکَّرْتُما تَتَشَکَّرانِ تَشَکَّرَا

 -9   طبینَللمخا  انتم تَشَکَّرْتُم تَتَشَکَّرُونَ تَشَکَّرُوا
تَتَشَکَّرینَ تَشَکَّرِي تَشَکَّرْت 10   للمخا طبۀ انت- 
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  تَشَکُّر 

 -11   للمخا طبتینِ انتما تَشَکَّرْتُما تَتَشَکَّرانِ تَشَکَّرَا
 -12   للمخا طبات  انتنّ  تَشَکَّرْتُنَّ تَتَشَکَّرْنَ تَشَکَّرْنَ

 -13     لمتکلم وحده انا تَشَکَّرْت أتَشَکَّرُ  
 -14     لمتکلم مع الغیر نحن تَشَکَّرْنا نَتَشَکَّرُ  

         

   

  

    وزن ماضی وزن مضارع  وزن امر  وزن مصدر حروف زائد 

  

 ← با ب إفتعا ل -6                

  

 الف + ت 

  

  إفْتعا ل  ←

  

 ← إفْتَعلْ

  

 ← یفْتَعلُ

  

 ← إفْتَعلَ

  
 : توضیحات

حتماً اول (الف) وبعد 
(ت ) به عنوان حروف 

 . زائد ذکر شود

 ردیف شکل وصیغه  ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر
  

  

  

  

  

  

  

 إنْتصار 

     

      

 -1       للغا ئب   هو إنْتَصرَ ینْتَصرُ  
 -2    للغا ئبینِ   هما إنْتَصرَا ینْتَصرانِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم إنْتَصرُوا ینْتَصرُونَ  
 -4   للغا ئبۀ   هی إنْتَصرَت تَنْتَصرُ  
 -5     للغا ئبتینِ   هما إنْتَصرَتا تَنْتَصرانِ  
 -6   للغا ئبا ت  هنّ إنْتَصرْنَ ینْتَصرْنَ  

 -7        للمخاطب   انت إنْتَصرْت تَنْتَصرُ إنْتَصرْ
 -8     للمخا طبینِ انتما إنْتَصرْتُما تَنْتَصرانِ إنْتَصرَا

 -9   للمخا طبینَ انتم إنْتَصرْتُم تَنْتَصرُونَ إنْتَصرُوا
رِينَ إنْتَصرِیتَنْتَص رْتإنْتَص 10   للمخا طبۀ انت- 

 -11   للمخا طبتینِ انتما إنْتَصرْتُما تَنْتَصرانِ إنْتَصرَا
 -12   للمخا طبات  انتنّ  إنْتَصرْتُنَّ تَنْتَصرْنَ إنْتَصرْنَ

 -13     لمتکلم وحده انا إنْتَصرْت أنْتَصرُ  
 -14     لمتکلم مع الغیر نحن إنْتَصرنا نَنْتَصرُ  

    وزن ماضی وزن مضارع  وزن امر  وزن مصدر حروف زائد

  

 ← با ب إنفعا ل -7                

  

 الف + نون 

  

 ← إنْفعا ل 

  

 ← إنْفَعلْ 

  

   ←  ینْفَعلُ

  

 ← إنْفَعلَ

  
 ردیف شکل وصیغه  ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر  

  

  

  

  

  رِفنْصی رَف1       للغا ئب   هو إنْص- 
 -2    للغا ئبینِ   هما إنْصرَفَا ینْصرِفَا نِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم إنْصرَفُوا ینْصرِفُونَ  
  رِفتَنْص رَفَت4   للغا ئبۀ   هی إنْص- 
 -5     للغا ئبتینِ   هما إنْصرَفَتا تَنْصرِفَانِ  
 -6   تللغا ئبا   هنّ إنْصرَفْنَ ینْصرِفْنَ  

رِفإنْص رِفتَنْص رَفْتإنْص 7        للمخاطب   انت- 
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 إنْصراف    

 -8     للمخا طبینِ انتما إنْصرَفْتُما تَنْصرِفَانِ إنْصرِفَا
 -9   للمخا طبینَ انتم إنْصرَفْتُم تَنْصرِفُونَ إنْصرِفُوا
یرِفینَ إنْصرِفتَنْص رَفْتإنْص 10   طبۀللمخا  انت- 

 -11   للمخا طبتینِ انتما إنْصرَفْتُما تَنْصرِفَانِ إنْصرِفَا
 -12   للمخا طبات  انتنّ  إنْصرَفْتُنَّ تَنْصرِفْنَ إنْصرِفْنَ

  رِفأنْص رَفْت13     لمتکلم وحده انا إنْص- 
  رِفرَفْنا نَنْص14     لمتکلم مع الغیر نحن إنْص- 

         

   

 

    وزن ماضی وزن مضارع  وزن امر  وزن مصدر حروف زائد

  

 ← با ب إستفْعا ل -8                

  

 الف + س+ ت 

  

 ← إستفْعا ل

  

 ← إستَفْعلْ

  

 ← یستَفْعلُ 

  

 ← إستَفْعلَ

  
 ردیف شکل وصیغه  ضمیر  مثال ماضی مثال مضارع  مثال امر  مثال مصدر  

  

  

  

  

  

  

  إستکْبار 

     

     

بِرُ    -1       للغا ئب   َهو إستَکْبرَ یستَکْ
 -2    للغا ئبینِ   هما إستَکْبرَا یستَکْبِرانِ  
 -3   للغا ئبینَ   هم إستَکْبرُوا یستَکْبِرُونَ  
بِرُ    -4   للغا ئبۀ   هی إستَکْبرَت تَستَکْ
 -5     للغائبتینِ   هما إستَکْبرتا تَستَکْبِرانِ  
 -6   للغا ئبا ت  هنّ إستَکْبرْنَ یستَکْبِرْنَ  

بِرُ إستَکْبِرْ  -7        للمخاطب   انت إستَکْبرْت تَستَکْ
 -8     للمخا طبینِ انتما إستَکْبرْتُما تَستَکْبِرانِ إستَکْبِرَا

 -9   للمخا طبینَ انتم إستَکْبرْتُم تَستَکْبِرُونَ إستَکْبِرُوا
تَکْبِرِينَ إستَکْبِریتَس رْتتَکْبإس 10   للمخا طبۀ انت- 

 -11   للمخا طبتینِ انتما إستَکْبرْتُما تَستَکْبِرانِ إستَکْبِرَا
 -12   للمخا طبات  انتنّ  إستَکْبرْتُنَّ تَستَکْبِرْنَ إستَکْبِرْنَ

بِرُ    -13     لمتکلم وحده انا إستَکْبرْت أستَکْ
 -14     لمتکلم مع الغیر نحن إستَکْبرْنا نَستَکْبِرُ  

   

 


