
 ثِ ًبم خــذای خَثی ّب

ربی پایه هفتمـــامه درس اول عــدرسن  

بثشی حقــذی جــهْ تْیِ کٌٌذُ :  

  دثیشستبى شْیذ غفبسی

ششقیآرسثبیجبى  –اٍل هٌطقِ آرسشْش  سشگشٍُ ػشثی هتَسطِ   

 مًضًع : اوًاع اسم َب اس وظز ػدد

دستِ تقسین هی شًَذ: 3یي ًظش ثِ اسن ّب اص ا  

 ا- مفزد : اسوی کِ ثِ یک شخص یب یک چیض داللت هی کٌذ . هبًٌذ هفشدهزکش طبلِب      هفشد هًَث طبلِبٍَ یک داًش آهَص دختش

دٍس تلک ّزُِِ ًضدیک هفشد هًَث     اسن اشبسُ هٌبست ثِ اسن ّبی هفشد  هزکش ًضدیک ّزا دٍس رلکَ         

ایي یک داًش آهَص دختش است . طبلجِ :  ّزا طبلِتٌ   ایي یک داًش آهَص است .    ّزُهبًٌذ  

رلِکَ طبلِتٌ      تلکَ طبلِجٌَِ          

 2- مثىی : ثِ دٍ ًفش یب دٍ چیض داللت هی کٌذ. ػالهت اسن ّبی هثٌی ) انِ – یهِ ( هی ثبشذکِ دس آخش اسن ّب هی آیٌذ.

 هبًٌذ : طبلت + اىِ = طبلِجبىِ  دٍ داًش آهَص پسش         طبلجِ+ اىِ = طبلجتبىِ

.   ّزاى طبلِجبىِ  ایي دٍ داًش آهَص است .ثشای هًَث ثِ کبس هی سٍد َبتبنِثشای هزکش  َذانِاسن ّبی اشبسُ ثِ ًضدیک هثٌی :   

.ّبتبىِ طبلِجَتبىِ   ایي دٍ داًش آهَص دختش است   

 3- جمغ : ثِ ثیش اص دٍ ًفش جوغ گفتِ هی شَد .

 جوغ 2 وًع است : 1- جمغ سبلم  2- جمغ مکسز

: ثِ جوؼی گفتِ هی شَد کِ هَقغ جوغ ثستي صَست هفشد آى سبلن ثوبًذ.جمغ سبلم   

جمغ مًوث سبلم -غ مذکز سبلمجمبلن دًٍَع است : جوغ س  



( هی ثبشذ . هبًٌذ طبلت + ٍىَ = طبلِجَىَ    داًش آهَصاىیهَ  –ينَ ػالهت جوغ هزکش سبلن )   

( حزف هی شَد .( هی ثبشذ . هبًٌذ : طبلِجِ + ات = طبلِجبت      تَجِ : هَقغ جوغ ثستي )ُ اتػالهت جوغ هًَث سبلن )   

: جوؼی است کِ هَقغ جوغ ثستي صَست هفشد شکستِ شَد تغییش کٌذ . جمغ مکسز   

 ایي جوغ قبػذُ خبصی ًذاسد ٍ اص طشیق دیذى دس کتبة ّب ٍ شٌیذى ثب اى ّب آشٌب هی شَین.هبًٌذ جوغ هسجذ ،هسبجذ هی ثبشذ.

استفبدُ هی کٌین . )) ايلئکَ ((ٍ دس فبصلِ دٍس اص ))  َــًالءِ ((  دس ًضدیک اص  ّن هزکش ٍ ّن هًَث ثشای اشبسُ کشدى ثِ اسن ّبی جوغ  

طالة   اٍلئک هسلوبت هبًٌذ  َّالء   

: بٍ وشدیک اسم َبی اشبرٌ  

 مفزد مثىی جمغ

جمع مرکس و مونث    هوالء مثنی   هبتبنِ  –مثنی مرکس   هرانِ  

 مونث

مونث   هره –مرکس   هرا   

طبلِببتهوالء  –هوالء طبلِبونَ  طبلِبَتبنِهبتبنِ  –هرانِ طبلببنِ   هرِهِ طبلِبَهٌ - هرا طبلِب   

 

:اسم َبی اشبرٌ بٍ دير  

 مفزد مثىی جمغ

تِلکَ مونث  -ذلک  مرکس  دزسبل هبی بعد می خوانیم اوئکَ جمع مرکس و مونث  

طبلِببتاولئکَ  –اولئکَ طبلبونَ  تلکَ طبلِبَهُ -ذلکَ طبلِب   ------------------   

 

 اسم ها اس نظز جنس به دو دسته مذکز و مونث تقسیم می شوند.

صف –یا پسز که عالمت خاصی ندارد . مانند طالب  مذکز : جنس نز  

طالبه -مونث : جنس ماده یا دختز عالمت آن تای تانیث )) ه (( می باشد. مانند شجزه   
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