
 بسمه تعالی

 درس نهم عربی هفتم = الدرس التاسع

دانش آموزان عزیز لطفا لغات را بخوانید و به معنای آنها توجه کنید . در لغات کلماتی هستند که 

 دارای تناسب می باشند یعنی در یک گروه معنایی قرار دارند و با هم ارتباط معنایی دارند مانند : 

          کّن  -کما –انتن  –انتما ب(                   زوجة –جّدتنا  –جّدنا  –اخوین  –اختین الف( 

 أّیتها  –أّیها ج( 

شما پدر بزرگ و مادر   =أنتما جّدنا و جّدتنا  شما می توانید با لغات نیز جمله بسازید . مانند :  

                                     ای دو خواهر  =ها االختین تیأ                    بزرگ ما هستید       

 ای دو برادر=   ایها االخوین

 حال دقت کنید : 

به معنای ما به اول نحن آشنا شدیم .  ضمیر اول شخص جمع ) متکلم مع الغیر ( در درس گذشته با 

ع بیاوریم الزم است که به شخص جمع اشاره داشت وهر گاه بخواهیم فعل را با ضمیر اول شخص جم

ضمیری وصل شود تا با نحن هم خوانی داشته باشد . حال بگویید از میان ضمیر شناسه یا  فعل نیز

 نا  –ُت  –های زیر کدام ضمیر مناسب اتصال به فعل است :    ک َ 

 می تواند به فعل بعد از ضمیر نحن بچسبد . مثال :  مابه معنی « نا  »بله درست است 

 = نحن ضربنا ما زدیم نا+ ضرب +  نحن  = نحن خرجنا  ما خارج شدیم     نا+ خرج + نحن 

 یم +     زد   +ما                                         یم+ خارج شد+ ما

 

هم برای « شما »اما درس امروز راجع به ضمیر دوم شخص جمع می باشد . به یاد دارید درفارسی 

گاهی برای دو « شما » مع . اما در عربی چنین نیست . در عربی دو نفر بکار می رفت هم برای ج

در عربی چنین « شما »ضمیر های معادب نفر است و گاهی برای جمع چه مرد و چه زن . بنابراین 

 است : 

 أنتما  = شما دو نفر چه مذکر چه مونث = مثنی 

 شماها برای جمع مذکر یعنی جمع مردان  نتم =أ

 = شماها برای جمع مونث یعنی جمع زنان  أنتنّ 

 حال دقت کنید این ضمیرها هرگاه بعد از آنها فعلی بیاید مناسب با آنها شناسه به فعل اضافه می شود 

 مثال : 

 ید + داخل شد+ شما :  تما+ دخل +  تماأن



 ید+ برگشت + شما  =تم  + رجع + تمأن

 ید+ رفت +شما = تّن  + ذهب +نتّن أ

 

 صه ضمایر: خال

 ّن ّن= تُ انتُ                           م   م = تُ انتُ                  ما     تُ =ماانتُ 
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