
       

22 

  t.me/Quranpayamgilan       گروه  عربی استان گیالن –  سال تحصیلی  1400 -1399 

خواندید؟  )قَرَأتُما(.ای دو دختر، چطور درستان را 1

ای چه درهای کالس ها را باز کردید؟ )فَتَحتُم(ای دانش آموزان بر -2

ای خانم ها، آیا صدای بچه هایتان را شنیدید؟  )سَمِعتُنَّ(  -3

ای استاد، آیا به من اجازه ی صحبت دادید؟ ) سَمَحتَ(-4

70صفحه -پاسخ تمرین سوم

شما شروع کردید. -4                      او نخواند.                     -1

شما نرسیدید.  - 5شما شنیدید.                                     -2

شما نبریدید.  - 6شما اجازه دادید.                                -3

   ************************************************************

زینَةُ الباطِنِ :زیبایی درون 

قَبیحَةٌ»اسمُها السَّمَکَةُ الحَجَریَّةُ«.در دریایی بزرگ ماهی زشتی بود که اسمش سنگ ماهی بود.  کانَت فی بَحٍر کَبیٍر سَمَکةٌ

 وَ االسماکُ خاِئفاتٌ مِنها. و ماهی ها از او می ترسیدند. )ترسان بودند.(

 ها ترسیدند و فرارکردند.  او به طرف دوماهی رفت و ماهی .هَرَبَتا وَ خافَتا السَّمَکَتَانِ سَمَکَتَینِ؛ إلی هی ذَهَبَتْ

 وَحیدةً داِئماً. او همیشه تنها بود. هیَ کانَت

ها پنج تا ماهیگیر آمدند و تور بزرگی فی یَومٍ ِمنَ األیّامِ، خَمسَةٌ ِمنَ الصَّیّادینَ جاؤوا وَ قَذَفوا شَبَکَةً کَبیرَةً فی البَحِر.در روزی از روز

 را در دریا انداختند. 

الشَّبَکِة. ما جاءَ أحَدٌ لِمُساعَدَة . ماهی ها در تور افتادند.کسی برای کمک نیامد.  األسماکُ وَقعنَ فی

الدّرسُ العاشرة 
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 السَّمَکَةُ الْحَجَریَّةُ سَمِعَتْ أَصْواتَ األسْماک. سنگ ماهی صدای ماهی ها را شنید. 

 رد و غمگین شد و برای نجات ماهی ها رفت. لَی الشَّبَکَةِ فَحَزِنَتْ وَ ذَهَبَتْ لِنَجاةِ األسْماک. پس  به تور نگاه کفَنَظَرَتْ إ

 قَطَعَتْ شَبَکةَ الصَّیّادینَ بِسُرعَةٍ. به سرعت تور را برید. )پاره کرد( 

 رار کردند. و ماهی ها خارج شدند و همه ف .جَمیعاً هَرَبْنَ وَ والْاسْماکُ خَرَجْنَ

أخَذوها.پس سنگ ماهی در تور افتاد و صیّادها )ماهیگیرها( او را گرفتند.    فَوَقَعَت السَّمَکَةُ الحَجَریَّةُ فی الشَّبَکة. وَ الصَّیّادونَ

ین(بودند؛ زیرا سنگ ماهی برای  کانَت األسماکُ حَزیناتٍ؛ النَّ السَّمَکَةَ الحَجَریَّةَ وَقَعَت فی الشَّبَکِة لنَجاِتهِنَّ. ماهی ها ناراحت)غمگ

 نجات آنها در تور افتاد.

ی سَفینةِ الصَّیّادینَ. ماهی ها به کشتی ماهیگیران نگاه کردند. االْسَماکُ نَظَرْنَ إل

ا درآب انداختند زیرا او بسیار هُمْ أخَذوها وَلکِنَّهُم قَذَفوها فِی الْماء؛ لِانَّها کانَتْ قَبیحَةً جِدّاً فَخافوا مِنْها.آنها او را گرفتند ولی ا ور

 زشت بود پس از اوترسیدند. 

ش خوشحال شدند لِنَجاتِها وَ نَظَرْنَ إلَیها بِابْتِسامٍ وَ عَلِمْنَ أَنَّ جَمالَ الْباطِنِ أَفْضَلُ ِمنْ جَمالِ الظّاهِرِ.ماهی ها بخاطرنجات الْاسْماکُ فَرِحْنَ 

بائی درون از زیبائی ظاهربهتر)برتر( است. وبا لبخند به اونگاه کردند و دانستند که زی

«.الظّاهِرِ.« حضرت علی )ع( :زیبائی درون بهتراززیبائی ظاهراست زینَةِ ِمنْ خَیْرٌ باطِنِالْ زینَةُ )ع(:»عَلی  الْامامُ قالَ

( 5* فعل ماضی) 

نَظَرْنَ لَعِبوا .  هُنَّ .          هُم

نگاه کردند آنها بازی کردند   آنها        
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کَتَبَتا  هُماوَقَفا هُما 

آنها ایستادند    آنها نوشتند           

گاه هر و داشت اشارهدوم شخص جمع  به شما معنای بهأنتم، أنتُنّ و أنتما  ضمیر. شدیم آشنا جمع شخص  دوم  با گذشته درس در  

. مانند: شود وصل میریض یاه شناس نیز فعل  به که است الزم بیاوریم جمع شخص  دومضمیر با را  فعل بخواهیم

أنتم فَعَلتُم)جمع مذکر(             أنتُنّ فَعَلتُنّ  )جمع مؤنث(          أنتُما فَعَلتُما )جمع مؤنث(     

»آنها« هم برای دو نفر و هم برای   فارسی در. باشد می)آنها یا ایشان( و ضمیر آن  جمع شخص  فعل سوم  به عراج امروز درس اما

زن چه و مرد چه (جمع) چند نفر  برای گاهی و، در عربی»آنها« گاهی برای دو نفر)مثنی( نیست چنین عربی در جمع بکار می رود

بکار می رود. 

 مع )مذکر(         ج هم        آنها

آنها )مؤنث(        جمع         هُنّ

هما        آنها )مذکر و مؤنث(       مثنی 

.شود می اضافه فعل به ه )عالمت(شناس آنها با مناسب بیاید فعلی این ضمیرها از بعد هرگاه کنید دقت حال

           :مثال

 وا= هُم دخلوا            آنها داخل شدند   + دخل + هُم

 = هُنّ رَجَعنَ             آنها برگشتند  ن + رجع + هُنّ

 بدانیم 
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هما ذَهَبا              آنها رفتند  )مذکر(  =  ا + ذهب + هما 

هما +  کَتَبَ + تا = هما کَتَبَتا               آنها نوشتند 

عربی با توجه به مذکر و مؤنث و جمع و   نتیجه این که هر چهار فعل در فارسی به یک معنی  هستند در حالی که این فعل ها در  

مثنی بودن شکل های متفاوتی دارند. 

74صفحه  -تمرین اول

غلط -4غلط          -3صحیح            -2صحیح          -1

 75صفحه  -تمرین دوم

 ( ال 4( فی الشَّبَکة الصَّیادین        3( خمسة         2       (الصَّیادین   1

 75صفحه  -تمرین سوم

 (کودکان دو سوره از قرآن را حفظ کردند.   فعل ماضی) حَفِظوا: سوم شخص جمع مذکر( 1

 ( زنان برای استقبال میهمان هایشان ایستادند.  فعل ماضی) وَقَفنَ: سوم شخص جمع مؤنث( 2

کشاورز/کشاورزان محصول هایشان را درو کردند. فعل ماضی ) حَصَدَتا سوم شخص جمع مثنی مؤنث( ( دو 3

 ( دو پسر/ پسران لباس هایشان را پوشیدند. فعل ماضی ) لَبسا سوم شخص جمع مثنی مذکر( 4

 76صفحه  -تمرین چهارم

 دانِ هَرَبا: دو پسر)پسران( فرار کردند هُنّ دَفَعنَ: آنها پرداختند                                     الول 

 هُن سَلِمنَ: آنها سالم ماندند.            الطالباتُ ماعَلِمنَ : دانش آموزان ندانستند      

 أنتما قَذَفتما: شما انداختید                                   الطفلةُ وَقَعَت: کودک افتاد

 الرَّجالُ ما نَصَروا: مردان یاری نکردند                         هُم ما نظروا: آنها نگاه نکردند       
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