
 

 بسمه تعالي

 انواع افعال

  كنند: ماضى، مضارع، مستقبل. گونه اصلى تقسيم مى سهمعموال فعل را به اين 

  فعل ماضى:
  دهد كه آغاز انجام معناى فعل در زمان گذشته است. نشان مى
  ماضى: انواع فعل

  نوشتند) -نوشتيد -نوشتيم -نوشت -نوشتي -ساده: (نوشتممطلق يا  -
  نوشتند) مي -نوشتيد مي -نوشتيم مي -نوشت مي -نوشتي مي -نوشتم استمرارى: (مي -
  اند) نوشته -ايد نوشته -ايم نوشته -نوشته است -اي نوشته -ام نقلى: (نوشته -
  اند) نوشته مي -ايد نوشته مي -ايم نوشته مي -نوشته است مي -اي نوشته مي -ام نوشته نقلى مستمر: (مي -
  نوشته بودند) -نوشته بوديد -نوشته بوديم -نوشته بود -نوشته بودي -بعيد: (نوشته بودم -
  نوشته باشند) -نوشته باشيد -نوشته باشيم -نوشته باشد -نوشته باشي -التزامى: (نوشته باشم -
  اند) نوشته بوده -ايد نوشته بوده -ايم نوشته بوده -بوده استنوشته  -اي نوشته بوده -ام ابعد: (نوشته بوده-
 نوشتند) داشتند مي -نوشتيد داشتيد مي -نوشتيم داشتيم مي-نوشت داشت مي -نوشتي داشتي مي -نوشتم ملموس: (داشتم مي-

 
 فعل مضارع:

 
  دهد كه آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان حال يا آينده است. نشان مى

  ع:انواع فعل مضار
  روند) -رويد -رويم -رود -روي -ساده: (روم -
  روند) مي -رويد مي -رويم مي -رود مي -روي مي -روم اخبارى: (مي -
  بروند) -برويد -برويم -برود -بروي -التزامى: (بروم -
  دارند مي روند) -رويم داريد مي -رويم داريم مي -رود دارد مي -روي داري مي -روم ملموس: (دارم مي -

 مستقبل: فعل

  
  نشان مى دهد كه آغاز تحقّق معناى فعل، در زمان آينده خواهد بود.

 خواهند نوشت) -خواهيد نوشت -خواهيم نوشت  -خواهد نوشت  -خواهي نوشت  -(خواهم نوشت  -

  
  نكات اضافي

 
 نصيب است. ساخت مصدر چنين است:  مصدر اسمى است كه از ميان چهار مفهوم فعل، فقط معنا را دارد و از سه مفهوم ديگر (زمان، شخص، تعداد) بى-

  .بن ماضى + ـَ ن. مثال: برخاستن
 
 .دهد. هر فعلى داراى بن است بن جزء ثابتى است كه مفهوم اصلى فعل را نشان مى-
 
 
 ها حضور دارد. مثال: آمدى، خواهد آمد، آمدن ها و صفت هاى ماضى و مستقبل، و برخى از اسم فعلبن ماضى در -

 
 ها وجود دارد. ها و صفت بن مضارع در فعل هاى مضارع و اَمر، و برخى از اسم

 رود، رو، روش. مثال: مي

 
  نام دبير:جناب آقاي التجاء

 تهيه شده توسط اميررضا سفيدچيان


