فِـــــــعـــــــل هـــــــایِ زَمـــــــان هـــــــایِ زَبـــــــانِ فـــــــارســـــــی
فِعل  :فعل کلمه ای است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در یکی از زمان های ماضی (گذشته)  ،مضارع (حال) و مستقبل
(آینده) بیان می کند .

هر فِعل سه زمان اصلی دارد  -1 :ماضی (گذشته)

 -2مُضارِع (حال)

 -3مُستَقبَل (آینده) .

مَصدَر  :کلماتی که به حرف نون (ن) ختم می شوند و معنی فعل را می رسانند ولی فعل نیستند  ،مصدر می گویند  .چرا  :چون شخص و زمان ندارند .

هر فعل سه شخص اصلی دارد که هر کدام به دو شخص از نظر مفرد و جمع تقسیم می شوند :
 -2مخاطب { دوّم شخص مفرد و دوّم شخص جمع }

رفتن  ،نوشتن .

 -1متکلّم { اوّل شخص مفرد و اوّل شخص جمع }

 -3غایب { سوّم شخص مفرد و سوّم شخص جمع } .

هر فعل دو جزء دارد  -1 :بُن یا ریشه فعل { به جزء اوّل فعل که در همۀ شخص ها ثابت است و تغییر نمی کند  ،بُن یا ریشه فعل می گویند  .انواع بُن یا ریشه فعل :
 :هرگاه از مصدر حرف نون (ن) راحذف یا برداریم،بُن ماضی بدست می آید  / .مصدر – ن = بُن ماضی /

)
)

رفتن – ن = رفت  ،نوشتن – ن = نوشت .

 :هرگاه از مصدر یا فعل مورد نظر فعل امر درست کنیم و از اوّل فعل حرف (بـ) را حذف یا برداریم  ،بُن مضارع بدست می آید / .
امر – بـ = بُن مضارع

مصدر  /فعل

/

 :رفتن

امر ؛ برو – بـ = رو

،

امر ؛ بنویس – بـ = نویس } .

نوشتن

 -2شناسه فعل { به جزء دوّم فعل که در همۀ شخص ها تغییر می کند و مفهوم شخص و زمان را در بردارد  ،شناسه فعل می گویند .
)

:

من َ-م

)

انواع شناسه فعل :

شناسه های ماضی همانند شناسه های مضارع است با این تفاوت که سوّم شخص مفرد ماضی شناسه ندارد

:
ما

یم

ما

یم

من َ-م

ید

تو

ِ-ی

شما

ید

تو

ِ-ی

شما

او

ø

ایشان(آنها) َ-ند

او

َ-د

ایشان(آنها) َ-ند

و آن به این معنا نیست که سوّم شخص مفرد ماضی فاقد شناسه است ؛ زیرا اگر چنین بود  ،قادر به تشخیص
شخص و شمار آن نبودیم و نبودن شناسه  ،خود نوعی شناسه است } .
*  -3پیشوند یا نشانه { معموالَ در ابتدای بعضی از افعال می آیند و عبارتند از  :می  ،بـ }

صفت مفعولی  :هرگاه به آخربُن ماضی حرف (ه /ـه) را اضافه کنیم،صفت مفعولی بدست می آید .بُن ماضی ( +ه  /ـه) :

افــــــــــــعــــــــــال اوّل شخص مفرد دوّم شخص مفرد سوّم شخص مفرد

اوّل شخص جمع

رفت ( +ه  /ـه) =رفته  ،نوشت ( +ه  /ـه) =نوشته.

دوّم شخص جمع

سوّم شخص جمع

فعل اَمر  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی به صورت فرمان یا خواهش داللت می کند / .

فعل امر از دوّم شخص مفرد و دوّم شخص جمع ساخته می شود/ .طـرز سـاخـت فـعـل  :در مفرد  :بُـ  /بِـ+بُن مضارع در جمع  :بـِ+بُن مضارع(+ید)

 .1فعل اَمر

----------

بُـرو – بِـنویس

----------

----------

کالس های ویژه ورودی سمپاد ادبیات ششم  -مدرس  :مسعود پادری

بِـروید – بِـنویسید

----------

افـــــــــــعــــــــــال

اوّل شخص مفرد دوّم شخص مفرد

سوّم شخص مفرد

اوّل شخص جمع

سوّم شخص جمع

دوّم شخص جمع

فعل نَهی  :بیانگر فعلی است که برانجام ندادن یا نگرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی به صورت فرمان یا خواهش داللت می کند / .

فعل نهی از دوّم شخص مفرد و دوّم شخص جمع ساخته می شود .
در جمع  :نـَ  /مَـ +بُن مضارع(+ید)

 .1فعل نَهی

----------

طـــرز ســـاخـــت فــعــل :

/

در مفرد  :نـَ  /مَـ  +بُن مضارع

امروزه فعل هایی که با مَـ نهی می شوند  ،کاربرد ندارند .

/

نَـرو – نَـنویس/

----------

مَـرو – مَـنویس

----------

نَروید  -نَنویسید/

----------

مَروید – مَنویسید

فعل ماضی (گذشته)  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان گذشته داللت می کند .
 .1فعل ماضی ساده {مُطلَق}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان گذشته به صورت
 /طـــرز ســـاخــت فــعــل  :بُن ماضی  +شناسه های ماضی

ساده که برای یکبار انجام شده یا رخ داده و پایان یافته است  ،داللت می کند .

 .1فعل ماضی ساده

رفتـم

رفتـی

رفت ø

رفتـیم

رفتـید

رفتـند

نوشتـم

نوشتـی

نوشت ø

نوشتـیم

نوشتـید

نوشتـند

 .2فعل ماضی اِستِمراری  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان گذشته که برای
چندبار انجام شده یا تکرار شده و برای مدّتی دوام و استمرار و تکرار و ادامه داشته است  ،داللت می کند .
 .1می  +ماضی ساده { بُن ماضی+شناسه های ماضی }

 .2همی  +ماضی ساده { بُن ماضی+شناسه های ماضی }

 .3ماضی ساده { بُن ماضی+شناسه های ماضی }  +ـی /
اند و بقیۀ اشکال آن  ،بسیار به ندرت استفاده شده اند .

 .2فعل ماضی
اِستِمراری

/

/

طـــرز ســـاخـــت فــعــل :

از شکل  ، 3صیغه های اوّل شخص مفرد و سوّم شخص مفرد و سوّم شخص جمع کاربرد داشته

شکل های  2و  3در گذشته مرسوم بوده اند و امروزه کاربرد ندارند .

 .1می رفتـم

 .1می رفتـی

 .1می رفتø

 .1می رفتیم

 .1می رفتـید

 .1می رفتـند

می نوشتـم

می نوشتـی

می نوشتø

می نوشتیم

می نوشتـید

می نوشتـند

 .2همی رفتـم

 .2همی رفتـی

 .2همی رفتø

 .2همی رفتیم

 .2همی رفتـید

 .2همی رفتـند

همی نوشتـم

همی نوشتـی

همی نوشتø

همی نوشتیم

همی نوشتـید

همی نوشتـند

 .3رفتـمـی

 .3رفتـی ای

 .3رفت øـی

 .3رفتیمـی

 .3رفتـیدی

 .3رفتـندی

نوشتـمـی

نوشتـی ای

نوشت øـی

نوشتیمـی

نوشتـیدی

نوشتـندی

کانال فارسی ششم

https://telegram.me/SIX_FARSI

افـــــــــــعــــــــــال

اوّل شخص مفرد دوّم شخص مفرد

سوّم شخص مفرد

اوّل شخص جمع

دوّم شخص جمع

سوّم شخص جمع

 .3فعل ماضی مُستَمَر {جاری  ،مَلموس  ،ناتَمام}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی
در زمان گذشته که در حال اتفاق افتادن یا انجام شدن بوده است و همراه با کار دیگری انجام شده یا رخ داده است  ،داللت می کند  / .طــرز سـاخـت فـعـل :
صرف فعل کمکی داشت { داشت+شناسه های ماضی }  +ماضی اِستِمراری { می+ماضی ساده ( بُن ماضی+شناسه های ماضی )}

/

گاهی بین فعل کمکی و قسمت اصلی فعل فاصله می اُفتد ؛ اشتباهاً آن را دو فعل در نظر نگیرید .
داشتـم

 .3فعل ماضی
مُستَمَر

داشتـی
می رفتـم

داشتـم
می نوشتـم

می رفتـی
داشتـی
می نوشتـی

داشت ø

داشتـیم

می رفتø
داشت ø
می نوشتø

داشتـید
می رفتیم

داشتـیم
می نوشتیم

داشتـند
می رفتـید

داشتـید

می رفتـند
داشتـند
می نوشتـند

می نوشتـید

 .4فعل ماضی نَقلی {قَریب  ،نَزدیک}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی که در زمان
گذشته به صورت قطع و یقین رخ داده یا انجام شده و آثار و نتایج آن تا زمان حال ادامه یافته و باقی مانده و پابرجا است  ،داللت می کند .

/

طـــرز ســـاخـــت فــعــل  :صفت مفعولی { بُن ماضی+ه }  +صرف فعل کمکی اَست ( اَم  ،اِی  ،اَست  – øایم  ،اید  ،اَند )

/

توجه داشته باشید که اَم  ،اِی  ،اَست  – øایم  ،اید  ،اَند در فعل ماضی شناسه نیستند  ،بلکه گونه ای از فعل «است» همراه با شناسه اند که امروزه این
فعل در زبان فارسی به شکل روبرو صرف می شود  :اَم  ،اِی  ،اَست  – øایم  ،اید  ،اَند امّا این فعل درگذشته در زبان فارسی به شکل زیر صرف می شده است :
اَستَـم  ،اَستِـی  ،اَست  – øاَستـیم  ،اَستـید  ،اَستَـند هنوز هم در بعضی ازگویش های ایرانی و همچنین گویش های تاجیکستانی و افغانستانی  ،از همین
شکل صرف استفاده می کنند .

 .4فعل ماضی
نَقلی

/

شکل  2در گذشته مرسوم بوده اند و امروزه کاربرد ندارند و به جای آن از شکل  1استفاده می کنند .

 .1رفتـه اَم

 .1رفتـه اِی

 .1رفتـه اَست ø

 .1رفتـه ایم

.1رفتـه اید

 .1رفتـه اَند

نوشتـه اَم

نوشتـه اِی

نوشتـه اَست ø

نوشتـه ایم

نوشتـه اید

نوشتـه اَند

 .2رفتـه اَستَـم

 .2رفتـه اَستِـی

 .2رفتـه اَست ø

 .2رفتـه اَستـیم

 .2رفتـه اَستـید

 .2رفتـه اَستَـند

نوشتـه اَستَـم

نوشتـه اَستِـی

نوشتـه اَست ø

نوشتـه اَستـیم

نوشتـه اَستـید

نوشتـه اَستَـند

افــــــــــــعــــــــــال

اوّل شخص مفرد دوّم شخص مفرد

سوّم شخص مفرد اوّل شخص جمع دوّم شخص جمع

سوّم شخص جمع

 .5فعل ماضی نَقلی {قَریب  ،نَزدیک} مُستَمَر {جاری  ،مَلموس  ،ناتَمام}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و
صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان گذشته  ،داللت می کند .

/

طـــرز ســـاخـــت فــعــل :

می  +ماضی نقلی { صفت مفعولی { بُن ماضی+ه }  +صرف فعل کمکی اَست ( اَم  ،اِی  ،اَست  – øایم  ،اید  ،اَند )}

 .5فعل ماضی نَقلی
می نوشتـه اَم
مُستَمَر
می رفتـه اَم

می رفتـه اِی

می رفتـه اَست ø

می نوشتـه اِی

می نوشتـه اَست øمی نوشتـه ایم

می رفتـه ایم

می رفتـه اید

می رفتـه اَند

می نوشتـه اید

می نوشتـه اَند

 .6فعل ماضی بَعید {دور}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان گذشتۀ دور
(نسبت به زمان حال)  ،داللت می کند  .به عبارتی دیگر کاری در زمان گذشته  ،پیش از کار دیگری که آن هم در گذشته رخ داده  ،انجام گرفته باشد .

/

طـــرز ســـاخـــت فــعــل  :صفت مفعولی { بُن ماضی+ه }  +صرف فعل کمکی بود { بود+شناسه های ماضی }

 .6فعل ماضی بَعید

رفتـه بودم

رفتـه بودی

رفتـه بود ø

رفتـه بودیم

رفتـه بودید

رفتـه بودند

نوشتـه بودم

نوشتـه بودی

نوشتـه بود ø

نوشتـه بودیم

نوشتـه بودید

نوشتـه بودند

 .7فعل ماضی اَبعَد {خیلی دور  ،بسیار دور  ،دورتر}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا
اشخاصی در زمان گذشتۀ خیلی دور یا بسیار دور یا دورتر (نسبت به زمان حال)  ،داللت می کند  .به عبارتی دیگر کاری در زمان گذشته  ،پیش تر از کار دیگری که
آن هم در گذشته رخ داده  ،انجام گرفته باشد .

/

طـــرز ســـاخـــت فــعــل :

صفت مفعولی {بُن ماضی+ه}  +ماضی نَقلی از مصدر بودن { بوده اَم  ،بوده اِی  ،بوده است – بوده ایم  ،بوده اید  ،بوده اَند }

 .7فعل ماضی اَبعَد

رفتـه بوده اَم

رفتـه بوده اِی

نوشتـه بوده اَم

نوشتـه بوده اِی

رفتـه بوده اَستø

رفتـه بوده ایم

نوشتـه بوده اَست
نوشتـه بوده ایم
ø

رفتـه بوده اید

رفتـه بوده اَند

نوشتـه بوده اید

نوشتـه بوده اَند

 .8فعل ماضی اِلتِزامی  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان گذشته که همراه با
شک و تردید و دودلی  ،تمنا و خواهش  ،دریغ و افسوس  ،احتمال و اُمید و آرزو  ،شرط و مانند و الزام است  ،داللت می کند .

/

طـــرز ســـاخـــت فــعــل  :صفت مفعولی {بُن ماضی+ه}  +صرف فعل کمکی باشد { باش  +شناسه های مضارع }
معموالً همراه این نوع فعل  ،کلمه های « باید  ،تا  ،اگر و شاید » می آید .

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ dabesto.ir

/

افــــــــــــعــــــــــال اوّل شخص مفرد دوّم شخص مفرد سوّم شخص مفرد اوّل شخص جمع

 .8فعل ماضی
اِلتِزامی

رفتـه باشـم

رفتـه باشـی

نوشتـه باشـم

نوشتـه باشـی

رفتـه باشـد
نوشتـه باشـد

دوّم شخص جمع سوّم شخص جمع

رفتـه باشـیم

رفتـه باشـید

رفتـه باشـند

نوشتـه باشـیم

نوشتـه باشـید

نوشتـه باشـند

فعل مضارع (حال)  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان حال یا آیندۀ نزدیک داللت
می کند .

 .1فعل مضارع ساده {مُطلَق}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان حال یا
آیندۀ نزدیک برای مدّتی به صورت تکرار و استمرار و ادامه  ،داللت می کند  / .طـــرز ســـاخـــت فــعــل  :بُن مضارع  +شناسه های مضارع

 .1فعل مضارع
ساده

روم

روی

رود

رویم

روید

روند

نویسـم

نویسـی

نویسـد

نویسـیم

نویسـید

نویسـند

 .2فعل مضارع اِخباری  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان حال و آیندۀ
نزدیک که هم اکنون به صورت خبرِ قطع و یقین و حتم در حال انجام شدن است  ،داللت می کند .

/

طــرز ســاخــت فــعــل  :می  +مضارع ساده {بُن مضارع+شناسه های مضارع}

 .2فعل مضارع
اِخباری

می روم

می روی

می رود

می رویم

می روید

می روند

می نویسـم

می نویسـی

می نویسـد

می نویسـیم

می نویسـید

می نویسـند

 .3فعل مضارع اِلتِزامی  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان حال یا آیندۀ
نزدیک که همراه با شک و تردید و دودلی  ،تمنا و خواهش  ،دریغ و افسوس  ،احتمال و اُمید و آرزو  ،شرط و مانند و الزام است  ،داللت می کند  / .طرز ساخت
فعل  :بـ  +مضارع ساده {بُن مضارع  +شناسه های مضارع } /
می آید / .

معموالً همراه این نوع فعل در جمله  ،کلمه های « باید  ،تا  ،اگر و شاید »

گاهی ممکن است در فعل های مضارع اِخباری و اِلتِزامی  ،در جمله بدون نشانۀ آغازین « می » و « بـ » به کار بروند و در این مواقع  ،معنی

عبارت  ،ما را در تشخیص نوعشان کمک می کند .

 .3فعل مضارع
اِلتِزامی

بـروم

بـروی

بـرود

بـرویم

بـروید

بـروند

بـنویسـم

بـنویسـی

بـنویسـد

بـنویسـیم

بـنویسـید

بـنویسـند

افــــــــــــعــــــــــال اوّل شخص مفرد دوّم شخص مفرد

سوّم شخص مفرد اوّل شخص جمع

دوّم شخص جمع

سوّم شخص جمع

 .4فعل مضارع مُستَمَر {جاری  ،مَلموس  ،ناتَمام}  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا
اشخاصی در زمان حال یا آیندۀ نزدیک که هم اکنون در حال انجام شدن بوده است و همراه با کاری دیگر انجام شده است  ،داللت می کند / .

طرز ساخت فعل  :صرف فعل کمکی دارد {دار+شناسه های مضارع}  +مضارع اِخباری {می  +مضارع ساده( بُن مضارع+شناسه
های مضارع ) }

/

گاهی بین فعل کمکی و قسمت اصلی فعل فاصله می اُفتد ؛ اشتباهاً آن را دو فعل در نظر نگیرید .

 .4فعل مضارع
مُستَمَر

دارد می رود

دارم می روم

داری می روی

دارم می نویسـم

داری می نویسـی دارد می نویسـد

داریم می رویم

دارید می روید

دارند می روند

داریم می نویسـیم دارید می نویسـید دارندمی نویسـند

فعل مستقبل (آینده)  :بیانگر فعلی است که بر انجام دادن یا گرفتن کاری یا روی دادن حالتی و صفتی توسط شخص یا اشخاصی در زمان آینده داللت می کند
و فقط یک نوع دارد / .
کـاربـرد  :زمان آینده در زبان فارسی معموالً در نوشتار کاربرد دارد و در گفتار  ،اغلب به جای آن از مضارع اِخباری استفاده میشود .

/

طـــرز ســـاخـــت فــعــل  :صرف فعل کمکی خواهد { خواه+شناسه های مضارع }  +بُن ماضی/سوّم شخص مفرد ماضی ساده

 .1فعل مستقبل

خواهـم رفت

خواهـی رفت

خواهـد رفت

خواهـیم رفت

خواهـید رفت

خواهـند رفت

خواهـم نوشت

خواهـی نوشت

خواهـد نوشت

خواهـیم نوشت

خواهـید نوشت

خواهـند نوشت

کانال فارسی ششم

https://telegram.me/SIX_FARSI

کالس های ویژه ورودی سمپاد ادبیات ششم  -مدرس  :مسعود پادری

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ dabesto.ir

