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 عربی ۺنام درس

 چهارم عمومی هقطع و رشتهۺ

 پنجم شواره جلسهۺ

 

 هعزب و هبنی

ي   ۶کلمٍ ای است کٍ حزف آخزش تا تًجٍ تٍ وقطص در جملٍ تغییز می کىد فعل مضارع )تجش صیغٍ َای :  کلوه هعزب -۱

  رجالًرایتُ   ،   رَجُلٌجاءَ    ،   تُسزِفُواال   ،  هَبَذْتَ اَنْ  ،  هَبِذْتَ لَمِ  ،  هَبُذْتَ:  ( معزب است َمچىیه اسم۲۱

 َیچ ضزایطی تغییز ومی کىد.کلمٍ ای است کٍ حزکت حزف آخزش تحت  هبنی ۺ

 کلوات هبنی به قزار سیزند ۺ

 یَفعَلهَ، تَفعَلهَ فعل هضارع ۺ ۱۱و  ۶صیغه های  -۱

 تاکید ختم شًد مثىی است  یَرََثَهَّ« نّ»فعل مضازعی کٍ تٍ  *تذکز ۺ

 اِضسب، اضساتا، اضستَا  صیغه( ۺ ۶فعل اهز حاضز ) -۳       ضَسِبَ، جَلَسَُا، کتثتُن ٍ ... صیغه( ۺ ۱۱فعل هاضی ) -۱

 ّرا، َّالء، ذلک، تلک ٍ ... ۺ اساهی اشاره -۵       ََُّ، ُّوا ٍ ... ، کَ، کُوا، کُن ٍ ... کلیه ضوایز هتصل و هنفصل ۺ -۱

 هی گیسًد هاًٌد : ّراىِ، ّرَیي« یي»ٍ ًصة ٍ جس « اى»اساهی هثٌی اشازُ هعستٌد ٍ دز حالت زفع  تذکز ۺ*

 ، ها، الری، الریي ٍ ...هَي اسن هوصول ۺ -۶

 اسامی مثىی خاص معستىد ماوىد اسم اشازٌ : اللرانِ، اللریهِ، اللتانِ، اللتیه تذکز ۺ*

 هَي)چِ کسی(، ها )چِ چیصی(، هتی )چِ ٍقت(، هاذا )چِ چیص(، کَیفَ )چگًَِ(، اَیيَ)کجا( اساهی استفهام ۺ -۷

 )ّس جا(، هتی )ّس ٍقت(، هَْوا کیفوا )ّس طَز(هَي )ّس کسی(، ها )چِ چیصی(، ایٌوا  اساهی شزط ۺ -۸

لَدُى )ًصد(، هَعَ )تا(،  –اِذا )ٍقتیکِ(، لدی  –اآلى، لوّا )ٍقتیکِ(، ٌّا )ایٌجا(، ٌّاک)آًجا(، اِذ :  بعضی اس ظزوف سهاى و هکاى -۹

 حیثُ )جائیکِ(، اَهسَی)دیسٍش(

 یا قُدسُ        –یا اهللُ    اسم مىادای عَلَم )خاص( مثىی تس ضم است. ۺ۱تذکز*

 ال شیءَ اَفتحُ هي الکثس  . اسم ال وفی جىس مثىی تس فتح است ۺ۱تذکز*

 

 

 

 

 

 مهرآبادی نام دبیزۺ

 نام آهوسشگاهۺ

 39تابستان  نام دورهۺ

 

 اعساب اصلی ي فسعی

 

 مبحث

 ی کتاب درسی صفحه  



 
 

 

 اعزاب فزعی

 التلویراىجاء      شکیّاى التلویراى      اسم مثىی دز حالت زفع اعساب فسعی )الف( می گیسد. -۱
   

 التلویریيسلَّوتُ عَلی   التلویریيزَایتُ     اسم مثىی دز حالت وصة يجس )اعساب فسعی )ی( می گیسد(
   

 اسم جمع مرکسدز حالت زفع )ياي( يدز حالت وصة يجس )ی( می گیسد. -۲

 الوعلِّویيَی سلَّوتُ عَل                الوُعَلِّویيَزأیتُ                 لوُعَلِّوَُىَ                     

 دز اسن هثٌی ٍ جوع هرکس ٍقتی اسن هضاف ٍاقع شَد حسف )ى( حرف هی شَد تذکز ۺ

 الودزسِ یستوعاى کالم الوعلن )تلویراىِ تَدُ چَى هضاف ٍاقع شدُ ًَى آى حرف شدُ( تلویرا     

 التلویراتِزایتُ  ٍ  ( می گیسد.-ِ ، -جمع مًوث فقط دزحالت وصة اعساب فسعی )  -۳

 بِفاطمهَعلم مونث :   فاطمه ، مریم ، زهرا                      -الف    اسامی غیس مىصسف: -۴

 المقدسه  مشهدَسافرت الی                 اسامی شهرها وکشورها: ایران ، مکه ، شیراز ، ... -ب

 هارون و..... )اسامی که دارای )ون( هستند غیر منصرف اند(  –فرعون  –داریوش  –اسامی غیر عربی: کامبیس  -ج

 لًط)ع( –ضعیة)ع(  –ضیث)ع(  –صالح)ع(  –ًَد)ع(  –وًح)ع(  –در میان اسامی پیامثزان : محمّد)ظ(  تذکزۺ*

 ضیزاسَالی  یًسفَمىصزف ي ما تقی غیزمىصزف اود. سافزت مع    

 هکاتِة ، هشاّیس ، هساجِد ، هفاتیح ، هَاطِي ، قَاًیي ٍ ...  مفاعیل (( :اسامی جمع مکسس تس يشن )) مفاعِل (( ي ))  -د

  اَعلن ، اَعظن ، ..... صفات تس يشن )) اَفعَل(( : -ي

 تًجٍ داضتٍ تاضیم غیز مىصزف َا عاليٌ تز ایىکٍ کسزٌ ومی گیزود تىًیه ویش  ومی پذیزود. نکته ههن ۺ*

 َ ( می گیزود.-می گیزود. درحالت جز اعزاب فزعی فتحٍ )  َ  (-ُ یا -تٍ عثارتی فقظ دي حزکت )    

 ) اب = پدز (  ،  ) اخ = تسادز (  ،  ) ذي = صاحة ( ۺاسواء خوسه -۵

 ایه اسامی در حالت رفع )ياي( در حالت وصة  )الف( در حالت جز )ی( می گیزود.

 ک ابیسَلَّمتُ علی                  ک ابارایتُ       ک رجلٌ صالحٌابو                    

 جدول اعزاب فزعی

 جس وصة زفع کلمٍ

 ی ی الف اسم مثىی

 ی ی ياي اسم جمع مرکس

 ___ کسسٌ ___ اسم جمع مًوث

 فتحٍ ___ ___ اسم غیس مىصسف

 ی الف ياي اسامی خمسٍ

 

 




