
   :گيرد هاي فعل مورد بررسي قرار مي ويژگي 7 در درس
  

  مثال انواع  زمان

  ماضي

  :ساده ضيما 
  .براي بيان كاري كه در گذشته به طور كامل انجام گرفته است

  .چشمان خود را فروبست 672موالنا در سال  :مثال
  شناسه+ بن ماضي  :ساختمان

  رفتيم  رفتم
  رفتيد  رفتي
  رفتند  رفت

  : استمراريماضي 
  براي بيان كاري كه در گذشته به صورت پيوسته ادامه داشته يا بارها تكرار شده

  .زيستيم ميها با همسايگان خود در صلح و صفا زندگي  ما قرن: مثال
  ماضي ساده+ مي : ساختمان

  مرفتيم  رفتممي
  رفتيد مي  رفتيمي
  رفتند مي  رفت مي

  .در گذشته پيش از كار ديگر اتفاق افتاده استبراي بيان كاري كه : ماضي بعيد
  .وقتي به خانه آمدي، من رسيده بودم :مثال

  بودم، بودي، بود، بوديم، بوديد، بودند+ صفت مفعولي :ساختمان

  رفته بوديم  رفته بودم
  رفته بوديد  رفته بودي
  رفته بودند  رفته بود

  با احتمال، آرزو و الزامبراي بيان كاري در گذشته همراه : ماضي التزامي
  .اشدضرات خودخواهي را دريافته بممتمدن انسان  بايد/ كاش/ شايد: مثال

  باشم، باشي، باشد، باشيم، باشيد، باشند +صفت مفعولي  :ساختمان

  رفته باشيم  رفته باشم
  رفته باشيد  رفته باشي
  رفته باشند  رفته باشد

ي آن  در گذشته انجام گرفته و اثر و نتيجهبراي بيان كاري كه ) الف: ماضي نقلي
  .مورد نظر است

  .اند هاي بسياري كسب كرده آموزان موفقيت دانش :مثال
  .براي بيان كاري كه گوينده شاهد آن نبوده است و صورت نقل قول دارد) ب

  .ها را خراب كرده است سيل از كوه سرازير شده و خانه :مثال
  اند، ايم، ايد،)است(اي،ام، + فعولي صفت م:ساختمان

  ايم رفته  ام رفته
  ايد رفته  اي رفته

  اند رفته  رفته است

  .زمان با كاري ديگر صورت گرفته است براي بيان كاري كه در گذشته هم: ماضي مستمر
  ماضي استمراري...  + داشتم، داشتي، داشت و  :مثال

  .كه حسن وارد شد گشتيم داشتيم برمي :ساختمان
  

 رفتيم مي داشتيم  رفتم ميداشتم
 رفتيد داشتيدمي رفتي داشتي مي
 رفتند داشتندمي رفت داشت مي

  

  مثال انواع  زمان

 مضارع

 :مضارع اخباري 
  براي بيان حقايق كلي و مطالب علمي) الف
  .جوشد ميآب در صد درجه  :مثال
  :براي بيان كاري كه اكنون در حال انجام است) ب

  .خوانم مي؟ كتاب كني ميچه  :مثال
  .براي بيان كاري كه در آينده انجام خواهد گرفت) ب

  )خواهيم رفت. (رويم تابستان آينده به مسافرت مي
 هاي مضارعشناسه+بن مضارع+ مي  :ساختمان

  رويم مي  روم مي

  رويد مي  روي مي

  روند مي  رود مي
 :مضارع التزامي
  يندهآ در رزو و الزاماحتمال، آبراي بيان كاري 

  : مثال
  هاي مضارع شناسه+ بن مضارع + بـ : ساختمان

  برويم  بروم
  برويد  بروي
  بروند  برود

 .استهم اكنون در حال جريانبراي بيان كاري كه: مضارع مستمر
  رود؟ ي تمدن بشري به كجا دارد مي قافله :مثال

  مضارع اخباري... + دارم، داري، دارد، :ساختمان
  رويم داريم مي  روم ميدارم

  رويد داريد مي  روي داري مي
  روند دارند مي  رود دارد مي

  

  آينده

  .براي بيان كاري كه از اين پس انجام خواهد گرفت :آينده
  .ها به مسافرت خواهند رفت آن :مثال

  بن ماضي... + خواهم، خواهي، خواهد و  :ساختمان

  خواهيم رفت  خواهم رفت
  خواهيد رفت   خواهي رفت
  خواهند رفت  خواهد رفت



توان از  را مي ذيل بنابراين، نكات. تكواژ و واژه را تشخيص دهيد راحتي  كند تا بتوانيد به شناسايي افعال به شما كمك مي
  :به دست آوردجداول باال 

  :ماضي ساده

  َ م-/ رفت رفتم  

  Ø/ رفت  رفت 

  :ماضي استمراري

  Ø/  رفت/ مي  رفت مي

  :ماضي بعيد

  Ø/ بود/ ه / رفت  رفته بود 

  :ماضي التزامي

  َ د- / باش/ ه /رفت  رفته باشد 

  :ماضي نقلي

  Ø/ است/ ه/ رفت رفته است 

  :ماضي مستمر

  Ø/ گشت/ مي/بر /  Ø/ داشت گشت  داشت برمي

  :مضارع مستمر

  َ د-/ رو/ مي/ َ د- / دار رود  دارد مي

  :آينده

  رفت/ َ م -/ خواه خواهم رفت 

  رفت/ َ د-/ خواه خواهد رفت 

 .دارد Øي  فعل سوم شخص مفرد ماضي ساده، استمراري و بعيد، شناسه -1
 .ماضي مستمر داراي دو شناسه است -2
 .گيرد است و به آن شناسه تعلق نمي) مصدر مرخم(جزء غير صرفي در فعل آينده، بن ماضي  -3
 )Ø/ خور/ بـ  بخور . (دارد Øي  فعل امر دوم شخص مفرد، شناسه -4
 Ø/است  » است«فعل  - 5
  Ø/ است/نـ  »نيست«فعل  -6

 


