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 به نام خدا

 اَلْجُملَةُ بَعدَ الن َکِرَةِ 

 می آیند. اسم نکرهشویم که پس از یک می خواهیم با نحوه ی ترجمه ی جملاتی آشنا  درسدر این خوب 

 می آید.« که»بعد از آن اسم، حرِف ربِط  ،هدر ترجم که آن اسم نکره را توصیف کند فعلی بیاید،، هر گاه بعد از اسمی نکره

 ، آن جمله، جمله ی وصفیه است. لایی: دانش آموزان عزیز یادتون باشد هرگاه یک جمله فعلیه بعد از یک اسم نکره بیایدی طنکته 

 ((صفاتٌت نکرا عدَملات بَجُ ))این جمله را یاد بگیرید: پس 

 مثال:

 .به دست آورده نمی شوداست که  هدفی.                     راضی ساختنِ مردم لا تُدْرَکٌ   غایَةٌإرضاءُ الن اسِ 

 مضارع اخباری مجهول منفی                                   نکره   فعل مضارع مجهول منفی                          

 موف ق می شود. زندگیاست که در  دانش آموزی محمد     الحیاةفی  نْجَحُیَ   تِلمیذٌ محمدُ

 مضارع اخباری                                                             فعل مضارع    نکره         

                                                                 رفتاست که به مدرسه  مردیرجلٌ ذهب الی المدرسة        این هذا 

 ماضی ساده                                                                           

 ؟ی آن ها چند نکته قابل توج ه استدر عبارت های بالا و ترجمه های باهوش بچه  سوال:

 نکات زیر: :پاسخ

 جمله ی دوم فعلی ه است.در هر یک از عبارت های بالا دو جمله وجود دارد؛ جمله ی او ل اسمی ه با اسمی نکره و  -1

در آخرش می آید چون بعد از اسم نکره فعلی آمده است که آن را توصیف « ی»در ترجمه ی جمله ی اسمی ه، اسم نکره با حرفِ  -2

 میکند.

 فعل در جمله ی دوم طبقِ زمانِ خودش ترجمه میشود. -3

 می آید.« که»بین دو جمله، حرفِ ربطِ  -4

 فعلیه می باشد، در این صورت ترجمه ی فعلِ جمله ی سم نکره در آن است، گاهی جمله ی او ل که ا اصلی درس در اینجاست که؛بحث 
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باورتون بشه که اگر زبان فارسیتون خوب باشه فرمولای پایین  ):دوم که بعد از اسم نکره است، از نظر زمان شرایط زیر را داردجمله ی 

 مثل آب خوردنه!!(

                                                                                                               

 ماضی بعید یا ماضی ساده ← ماضیماضی+ اسم نکره +  الف(

ی ماض»یا « ماضی بعید»است که در این حالت، فعل دوم به صورت « ماضی»، و فعل دوم نیز«ماضی»فرمول بالا، فعل اول عبارت در 

 ترجمه می شود.« ساده

 مثال:

 )دیدم(دیده بودم.که قبلاً آن را  خریدمرا  کتابی.            امروز بلِن قَمِ  هُــتُیْأَد رَقَ تاباًکِ ومَالیَ تریتُشْاِ

 ماضی بعید )ماضی ساده(                            ماضی                                           نکره         ماضی    

 برگزار شده بود )برگزار شد.(که برایشان  موف ق شدند امتحانیلَهم.      دانش آموزان در  إنعََقدَ إمتِحانٍالط الِباتُ فی  نَجَحَتِ

 ماضی بعید)ماضی ساده(                                                   نکره    ماضی                                    ماضی         

 شده بودند )وارد شدند.(وارد  که به خانه مان خوشامد گفت میهمانیَبیتَنا.              پدرم به  دََخلوا بِضُیوفٍوالدی  ح َبَرَ

 ماضی بعید)ماضی ساده(                                                                                    نکره    ماضی       ماضی    

 .کمک کرده بود )کرد(که مرا در یادگیری عربی  یافتمرا  برنامه ای        ةِبی َ رَعَالْ مِعل ُلی تَنی عَدْساعِ جاًرنامَبَ  دتُ جَوَ

 ماضی بعید )ماضی ساده(               ماضی                                                                        نکره     ماضی 

                                                                                              

 ماضی استمراری ← مضارعماضی + اسم نکره +  (ب 

 «استمراریماضی »است که در این حالت، فعل دوم به صورت « مضارع»، و فعل دوم نیز«ماضی»فرمول بالا، فعل اول عبارت در 

 ترجمه می شود

 .می کردکمک که مرا در یادگیری عربی  یافتمرا  برنامه ای        ةِبی َرَعَالْ مِعل ُلی تَ نی عَ دْساعِی جاًرنامَبَ  دتُ جَوَ

 ماضی استمراری                                                                        نکره   مضارع                     ماضی 

 .بازی می کردکه در کوچه  دیدمرا  کودکیفی الز قاقِ.               یَلعَبُ   ِطفلاً   رَأیتُ

 ماضی استمراری                                                  ماضی   نکره    مضارع          
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 .می پریدکه از درختی به درختی  دیدمرا  سنجابیمِنْ شَجََرةٍ إلی شَجََرةٍ.       یَقْفِزُ   سِنجاباً   شاهَدْنا

 ماضی استمراری                                                                       ماضی     نکره   مضارع   

 .فتراه می رکه به سرعت  دیدمرا  پسریبُِسرَعةٍ.                           یَمْشی   وَلَداً  تُـْرَأی

                                                                                                                         ریماضی استمرا                                                            مضارع          ماضی  نکره  

 مضارع التزامی  ← مضارعارع + اسم نکره + مض ج(

 .کمک کندکه مرا در فهم متون  می گردم فرهنگ لغتیفی  فَهمِ الن ٌصوِص.          دنبال   یُساعِدُنی   مُعجَمٍَعن   فَت ِشُاُ

 مضارع التزامی                                                                                        مضارع            نکره      مضارع  

 .ددست یابن که به دانش های جدید تلاش می کننددر کشور ما  دانشمندانیعلی العلوِم الحدیَثةِ.      یَحْلصونَ علماءُفی بِلادِنا  یُحاوِلُ

       مضارع التزامی                                                                                                            مضارع  نکره         مضارع    

   .سیر نشودکه  نفسی از پناه می برمهمانا من به تو              عْشبَلا تَ فسٍ نَن مِ  کَبِ أعوذُإن ی 

       مضارع التزامی                                                          مضارع  نکره     مضارع         

                                                                                                                         

  


