
       

27 
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 کار من  نزد زیادی های  سال تو زیرا است؛ تو ایبر ای هدیه خانه این  .:؛الِنَّکَ عَمِلتَ عِندی سَنَواتٍ کَثیرَةً«هذا البَیتُ هَدیَّةٌ لَکَ

 . کردی

 . نجّار از کارش پشیمان شد  :نَدِمَ النَّجّارُ ِمن عَمِلِه

.خوب ساخته بودم ین خانه راباخودش گفت: ای کاش ا و: وَ قالَ فی نَفسِه:»یالَیتَنی صَنَعتُ هذا البَیتَ جَیِّداً! «

80صفحه  -تمرین اول  

صحیح -5غلط    -4صحیح       -3غلط            -2غلط          -1

 80صفحه  -تمرین دوم

( وسائل رَخیصَةً و غَیرَ ُمناسِبَة. 4( الی السّوق          3(صاحِبُ المَصنَع       2(نَعَم          1

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

رنگ ها  فصل ها و األیّامُ وَ الْفُصولُ وَ األلوانُ:روزها و

 معلم:روزهای هفته چیست؟  سْبوعِ؟أالْمُدَرِّس: ما هیَ أیّامُ الْ

رِبعاء، الْخَمیس، الْجُمُعَة.أحَد، الْاِثنَیْن، الثُّالثاء، الْأالطّاِلبُ: یَوْمُ السَّبْت، الْ

   .یکشنبه دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،جمعه شنبه، روز  آموز: دانش

 فصل های سال چیست؟  و الْمُدَرِّس: وَ ما هیَ فُصولُ السَّنِة؟معلم:

ستان بهار وتابستان وپائیز و زم  الطّاِلب: الرَّبیعُ وَ الصَّیفُ وَ الْخَریفُ وَ الشِّتاءُ.دانش آموز:

 فصل هستیم؟ مادرکدام روز و  وْمٍ و فَصْلٍ؟معلم:الْمُدَرِّس: نَحنُ فی أیِّ یَ

 امروز روزچهارشنبه است وفصل؛ فصل بهار است. الْفَصلُ فَصْلُ الرَّبیِع.دانش آموز:  الطّاِلب: الْیَومُ یَومُ األرْبعاِء وَ

 فصلی چگونه است؟ هر الْمُدَرِّس: کَیفَ الْجَوُّ فی کُلِّ فَصْلٍ؟معلم:هوا در

زندگی   بهارفصل زیبائی و معتدل است.  بهار در هوا فی الرَّبیِع ُمعتَدِلٌ. الرَّبیعُ فَصْلُ الْجَمالِ وَ الْحَیاِة الجَدیدَة.دانش آموز:الطّاِلب: الجَوُّ 

 الدّرسُ الثانی  عشر 
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 تازه است.

نه گرم است    پائیز زه است وفصل میوه های خوشم ابستان گرم است والصَّیفُ حارٌّ و فَصْلُ الْفَواکِه اللَّذیذَة وَ الْخَریفُ ال حارٌّ و ال بارِدٌ.ت

 . نه سرد و

 زمستان سرد است.  های درختان است و فصل ریزش)افتادن(برگ وَ فَصْلُ سُقوطِ أوراقِ األشْجارِ وَ الشِّتاءُ بارِدٌ.و

 الْمُدَرِّس: ما هیَ األَلوانُ؟معلم: رنگ ها چیستند؟)کدامند( 

 . زرد)هستند( سبز وآبی و قرمز و و سفید سیاه و دانش آموز:: ضَرُ وَ األزْرَقُ وَ األصْفَرُ وَ األبْیَضُ وَاألحْمَرُ وَ األخْالطّاِلب: األسْوَدُ

 نمونه برای این رنگ ها چیست؟   مانند و معلم: الْمُدَرِّس: ما هوَ الْمِثالُ لهِذِه األلْوانِ؟

  جَرُ أخْضَرُ وَ الْبَحْرُ أزْرَقُ وَ الْمَوزُ أصْفَرُ.دانش آموز:کالغ سیاه است والسَّحابُ أبْیَضُ وَ الرُّّمانُ أحْمَرُ وَ الشَّالطّاِلب: الْغُرابُ أسْوَدُ وَ 

 دریا آبی و موز زرد است درخت سبز و قرمز و  انار ابرسفید و

 یَّة؟رنگ های پرچم جمهوری اسالمی ایران چیستند؟الْمُدَرِّس: ما هیَ ألْوانُ عَلَمِ الْجُمْهوریَّة الْاسْالمیَّة الْایران

 . قرمز سفید و و سبز لطّاِلب: األخْضَرُ وَ الْابْیَضُ وَ الْاحْمَرُ.دانش آموز: ا

 

 األُسبُوع(  أیامُ ) هفته *روزهای   

 آید:مثل یوم االحد)یکشنبه( نیز می یوم  بیان روزهای هفته از کلمات زیر استفاده می شود ومعموال اول روز های هفته کلمه  در

 الجُمُعَة  األربِعاء،الخَمیس، الثُّالثاء، اإلثنَین، األَحَد، السَّبت،

 جمعه پنجشنبه، چهارشنبه، سه شنبه، دوشنبه، یکشنبه، شنبه،

 

 *فصل ها )الفُصول( 

 )الشِّتاء( زمستان ( )پاییز الخَریف  (   )تابستان الصَّیف   الرَّبیع) بهار(

 

 ( *رنگها)ألوان

 )زرد(،أصْفَر)سفید(أبیَض ،)آبی(أزْرَق ،)سبز(أخْضَر ،)قرمز(أحمَر ،)سیاه(أسْوَد
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 85صفحه  -*تمرین اول

 بارِد   -4الرّبیع     -3األربِعا            -2األحد         -1

  

 85صفحه   *تمرین دوم

 ( رنگ موز، زرد است        3(رنگ برگ ها، سبز است       2آبی است          ،(رنگ آسمان1

 (رنگ انار، قرمز است. 6سیاه است           (رنگ کالغ ؛5( رنگ ابر، سفید است        4  
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 جمع بندی فعل ماضی و ضمیرها:  

 تعریف فعل ماضی: فعلی است که بر انجام کاری یا تغییر حالتی در زمان گذشته اشاره دارد.  -

 یم : آموخت شخصدرزبان فارسی ما  فعلها را بر اساس  -

 سوم شخص مفرد -دوم شخص مفرد-اول شخص مفرد

 سوم شخص جمع –دوم شخص جمع  –اول شخص جمع 

 

 شخص یاد می گیریم ) مانند جدول باال( 6فعلهای عربی را نیز مانند فعلهای فارسی براساس -

فعلهای ماضی عربی نیز شناسه    نکته مهم این است که دقت کنیم همان گونه که آخر فعل های ماضی فارسی ، شناسه می آید برای -

در عربی به آخر   -درآخر فعل رفت آمده است( م َبی وجود دارد. مثال در فارسی میگوییم من رفتم . )شناسههای مخصوص زبان عر

 می آوریم که می شود ذهبتُ یعنی رفتم.   تُذهبَ عالمت 

 

 توضیحات بیشتر در ادامه می آید: 

 

 خرَجت ُ ) خارج شدم(                   ««««««« ضمیرش= أنا     –لَستُ)نشستم( اول شخص مفرد)من(مثل:         جَ-

 خرَجتَ ) خارج شدی(        ««««««« ضمیرش=أنتَ     –دوم شخص مفرد مذکر )تو( مثل:       جَلَستَ)نشستی( 

 ««««« ضمیرش= أنتَ خرَجتَ ) خارج شدی(        ««    –دوم شخص مفرد مؤنث )تو(مثل:      جَلَستَ)نشستی( 

 خرَجَت ) خارج شد(        ««««««« ضمیرش= هُوَ    –سوم شخص مفرد مذکر )او( مثل:       جَلَسَت)نشست( 

 خرَجَت ) خارج شد(        ««««««« ضمیرش= هِیَ     –سوم شخص مفرد مؤنث )او(مثل:      جَلَسَت)نشست( 
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 خَرَجنا ) خارج شدیم(        ««««««« ضمیرش= نَحنُ    –)نشستیم( جمع)ما( مثل:            جَلَسنااول شخص -

 خرَجتُم ) خارج شدیم(      ««««««« ضمیرش= أنتُم     –دوم شخص جمع مذکر )شما(مثل:      جَلَستُم)نشستیم( - 

 « ضمیرش= أنتُنَّ خرَجتُنَّ ) خارج شدید(    ««««««    –دوم شخص جمع مؤنث )شما(مثل:      جَلَستُنَّ)نشستید( -

 خرَجتُما ) خارج شدید(    ««««««« ضمیرش= أنتُما    –دوم شخص مثنی )شما( مثل:           جَلَستُما)نشستید(  -

 خَرَجوا ) خارج شدند(       ««««««« ضمیرش= هُم     –سوم شخص جمع مذکر)آنها( مثل:    جَلَسوا)نشستند(  -

 خَرَجنَ ) خارج شدند(       ««««««« ضمیرش= هُنَّ     –جَلَسنَ)نشستند( سوم شخص جمع مذکر)آنها( مثل:    -

 رَجا ) خارج شدند(         ««««««« ضمیرش= هُماخَ    –سوم شخص مثنی مذکر)آنها( مثل:    جَلَسا)نشستند( -

 «««« ضمیرش= هُماخَرَجَتا ) خارج شدند(       «««    –سوم شخص مثنی مؤنث)آنها( مثل:    جَلَسَتا)نشستند( -
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