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فعل مضارع

فعل ماضی

فعل مضارع
فعل

(رفت)َذَهَب : مانند.نشان می دهد گذشتهفعلی است که انجام کار را در زمان ماضیفعل 

(رودمی)یَذَهب  : مانند.نشان می دهد آیندهیا حالفعلی است که انجام کار را در زمان مضارعفعل 

(می نویسی ) تَکت بینَ -(  رودمی)یَذَهب  : مانند.نشان می دهد آیندهیا حالفعلی است که انجام کار را در زمان مضارعفعل 

(  ا –ن –ی –ت ) حروف مضارعة این ابزار به نام . به ابزار نیازمندیم ( زمان حال یا آینده ) فعل مضارعبرای تبدیل فعل ماضی به 
.می آید و فعل ماضی را تبدیل به فعل مضارع می کندریشه فعل اولاین حروف بر . شناخته می شود 

ساختار فعل مضارع 

...+ ریشه فعل (  + ا –ن –ی –ت ) حروف مضارعة 

ل  = دخل+ نَ (سیدنویمی) تَکت باِن = انِ + کتب+ َت  (داخل می شویم) نَدخ 

ترجمه فعل مضارع ضمیر اشخاص

من می روم ذَهب  أَ  أَنَا اول شخص مفرد

تو می روی (مذکر)ذَهب  تَ 
(مؤنث)یَن ذَهبتَ 

أَنَت 
أَنِت 

دوم شخص مفرد
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دومدرسنامه عربی هشتم درس 

.به مقایسه ی فعل ماضی و مضارع در این جدول دقت کتید 
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ترجمه فعل مضارع ترجمه فعل ماضی اشخاص

منویسمیمن  کت ب  أَ أَنَا  منوشتمن  ت  کََتبأَنَا  اول شخص مفرد

ینویسمیتو  کت ب  تَ أَنَت 
ینَ کت بتَ أَنِت 

ینوشتتو  َت کََتب  أَنَت 
ِت کََتب  أَنِت 

دوم شخص مفرد

عالمتهافعل قراردارد و بعد اولدر ریشههای ماضی در فعل
عالمت هافعل و بعد ریشهو بعد (  َن –ی –ت –أ )حروف مضارعة در فعلهای مضارع اول 

شود بر زبان جاری می( می) ودر ترجمه . را نشان دهد و نه گذشته زمان حال در ترجمه افعال مضارع باید دقت کنیم که ترجمه ما 

مثال

ج  أَ  ج  تَ مشو میخارج = خر  یشو میخارج = ینَ خر جتَ یشو میخارج = خر 

ذَهب  أَ ذ ه بریشه سه حرفی  + أَ  اّول شخص مفرد

تو می رویینَ ذَهبتَ -ذَهب  تَ ذ ه ب(  ینَ –... )عالمت+ ریشه سه حرفی + َت دوم شخص مفرد
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