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درسنامه عربی هشتم درس اول

« ...کتاٌب و –طالٌب –سعیٌد » . به کار می رود( جنس نر  )اسمی که برای  مردان : مذکّراسم 
. تای گرد در آخرشان دیده می شود ( ة)این اسمها معموال عالمت « ...َمدَرَسٌة و –طالَبٌة –سعیَدٌة » . به کار می رود( جنس ماده)اسمی که برای  زنان: مؤنثاسم 

« یَن -وَن » جمع مذکر سامل عالمت شناخت «  یِن َ--اِن » مثنیعالمت شناخت -«  ة»مفرد مؤنث عالمت ( )جمع–مثنی–مفرد:) تعداداسم از نظر 
.و شنیداری است عالمتی ندارد جمع مکرس « (  ة)ات بجای تای گرد » جمع مؤنث سامل عالمت شناخت 

جدول اسم اشاره به نزدیک

جمع مثنی مفرد

هؤآلءِ  هاتَینِ –هَذیِن   هاتان –هذاِن  «مؤنث» هِذه «     مذکر» هذا 

جدول اسم اشاره به دور

جمع مفرد

اولِئکَ  «مؤنث» تِلکَ «     مذکر» ذلِکَ 

ترجمه فعل ماضی مؤنث فعل ماضی مذکر شناسه شخص

من انجام دادم ت  أَنا َفَعل ت  أَنا َفَعل ت   اول شخص مفرد

تو انجام دادی ِت أَنِت َفَعل َت أَنَت َفَعل (مؤنث)ِت (   مذکر)َت  دوم شخص مفرد

او انجام داد ت  ِهَی َفَعلَ  َو َفَعَل  ه  (مؤنث)ت  عالمت     بدونمذکر  سوم شخص مفرد

ما انجام دادیم نانحن  َفَعل نانحن  َفَعل نا اول شخص جمع

شام انجام دادید ن –ت امأَنت ام َفَعل ن  َفَعلأَنت  ت  ت مَعلأَنت م فَ –ت امأَنت ام َفَعل ا   ت نن -ت م -ُت  شخص جمعدوم

آنها انجام دادند ام َفَعال  نن -( َفَعلَتا)ه  َفَعلنَ ه  ام َفَعال  م فَ -(  َفَعلَتا)ه  َعلواه  نَ -وا  -( تا)ا  سوم شخص جمع
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درسنامه عربی هشتم درس اول

(جدا)ضامیر منفصل 

ما  نَحن   اول شخص جمع من أَنا اول شخص مفرد

شام ن -أَنت م –أَنت ام  أَنت  دوم شخص جمع تو أَنِت -أَنَت  دوم شخص مفرد

ایشان ام  م –ه  َهنن -ه  سوم شخص جمع او َو  ِهیَ -ه  سوم شخص مفرد

(چسبیده)ضامیر متصل 

ماِ-مان     ِ- نا- اول شخص جمع منِ-م       َ- ي اول شخص مفرد

شامِ-تان    ِ- ک نن -ک م   -ک ام    - دوم شخص جمع توِ-ت      َ- کِ -کَ - دوم شخص مفرد

آنهاِ-شان     ِ- ام - م      -ه  َهنن -ه  سوم شخص جمع اوِ-ش      َ- ها-ه      - سوم شخص مفرد

بََعة-٤ثاَلثَة-٣اِث نانِ -٢واِحد-1 َسة-٥أر  َعة-٩ََثانَیة-٨َسب َعة-٧ِستنة-٦َخم  اِث ناَعََشَ -١٢أَحَدَعََشَ -١١َعََشَة-١٠تِس  :عددهای اصلی

بتروزها َعةالَخمیساألَرِبعاءالثُّالثاءاإلثَنیناألََحدالسن م  الج 

بیعفصلها یفالرن تاءالَخریفالصن الشِّ زمستانپائیزتابستانبهار

وَ َمن–أَینَ ِمن–کَم–َمن  –ماذا–ما–أَینَ –أَ –َهل( : پرسشی)استفهامیکلامت  وَ ما–ِهیَ َمن–ه  ما ِهیَ –ه 

األَصَفراألَبَیضاألَخَض األَزَرقاألَحَمراألَسَودرنگها
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