
 با نام و یاد خدای مهربان

عربی هفتم  3و  2ای درسنامه درس ه  

ربی  ــوالی در زبان عـــکلمات سموضوع :   

ابری حقــدی جــمه طراح  :  

 دبیرستان شهید غفاری آذرشهر

سرگروه عربی منطقه آذرشهر استان آذربایجان شرقی   

     درس دوم قسمت اول: کلمه سوالی ))هَل (( و )) أ (( 

هردو به معنی آیا برای پرسیدن از درستی یا نادرستی یه چیزی بکار می رود.     

استفاده می کنیم.ال  و اگر غلط باشد از َنعَمدر جواب اگر جواب صحیح باشد از       

.هذه وَردهٌ  ،جواب نَعَمهَل هذِهِ وردهٌ؟ مانند :     

                       ال، هِذهِ ورَدهٌ.سوال دوم : هَل هذِهِ شَجَرَهٌ ؟     

))مَن و لِمَن((کلمه سوالی درس دوم قسمت دوم:        

    کلمه سوالی )) مَن (( به معنی چه کسی یا چه کسانی برای سوال از اشخاص به کار می رود .

مانند : مَن هُوَ ؟ هُوَ طالِبٌ       مذکر             برای مونث مَن هی ؟ هی طالَِبهٌ     

    کلمه سوالی )) لِمَن(( برای سوال از مالکیت به کار می رود در جواب این کلمه سوالی جمله جواب با لِ شروع می شود.

مانند : لِمَن ِتلکَ السَّیارَه ؟ لِمدیرُ الَمدَرسَهِ.     

ره ؟ ترجمه نمی شود .الزم به ذکر است که )) هُوَ و هَی (( در جمالتی مانند َمن هُوَ المُدیر ؟ و مَن هی المدی     

مانند : من هُوَ المدیر ؟ مدیر کیست ؟ هو ترجمه نشد.      

 

 ادامه در صفحه بعدی



)) ما ((کلمه سوالی  :قسمت سوم  درس دوم       

      کلمه سوالی  )) ما (( به معنی چه چیزی یا چیست برای سوال از اشیاء به کار می رود. 

مانند : ما هذا ؟ هذا مفتاحُ البَیتِ .               ما هذِهِ ؟ هذِهِ َهدیَهُ لِاُمّی .      

: ))هُوَ (( و)) هِیَ (( در جمالتی مانند ماهُوَ المُشکُل معنی نمی شود . بدانیم     

ماهُوَ المُشکِل = ما الُمشکِل ؟   مشکل چیست؟      ماهی المُشِکلَه ؟ مَا الُمشکله ؟  مشکل چیست ؟     

))أینَ ((درس سوم قسمت اول : کلمه سوالی       

کلمه سوالی أینَ به معنی کجا یا کجاست برای سوال از مکان اشیاء و اشخاص به کار می رود .     

ز مکان های مختلفی استفاده می شود .در جواب به این سوال ا      

علی الیَسار و... –علی الیَمین  –َعلی  –فی  –بَین  –حَول  -عِندَ –جنب  –َخلف )وَراء(  -أمام –تَحت  –مانند : فَوق       

استفاده می شود.     

مانند : أیَن الطالِب ؟ الطالُِب فِی المَدرسهِ.   و مثال های دیگر    

استفاده می کنیم. (( مِن أیَن أنِت ؟ )) مِن أیَن أنَت ؟ بخواهیم بپرسیم شما اهل کجا هستید از اصطالح: اگر توجه     

مانند : مِن أیَن أنتَ؟ می توان به دو صورت جواب داد .  أنَا ایرانی     أنَا مِن ایران.  مذکر    

مِن أینَ أنتِ ؟ أنا من ایران   أنَا ایرانیَهٌ      مونث         

(( به معنب بر تو الزم است یا تو باید است عََلیکَ ِب : اصطالح )) ن ترجمه ف  

مانند عَلَیَک بِالشُّکرِ  یعنی توباید شکر کنی.     

)) کَم ((: کلمه سوالی درس سوم قسمت دوم     

به معنی چند برای پرسش از تعداد اشیاء و اشخاص به کار می رود .    در جواب به این کلمه سوالی از اعداد اصلی استفاده می کنیم.      

اِثنا َعشَرَ  –شَرَ اََحدَ عَ –َعشَرَهَ   –ِتسعَه  –ثَمانیَه  –سَبعَه  –سِتَّه  –خَمسَه  –اَربَعه  –ثَالثَه  –اِثنانِ  –اعداد اصلی عبارتند از : واِحد     

                                                            کَم )) قُل (( فی بِداَیه هذِِه السُّوَِر ؟ جواب أربَعَه  از عدد یک تا دوازده                      

باتشکر و سپاس : مهدی جابری حق                                    


