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1399  -1400سال تحصیلی   

 

 

      

 (مرور درس های پایه هفتمدرس اول )

       دوره درس های کالس هفتم:دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ مُراجَعَةُ  *ترجمه متن:

 . آموزان  دانش ایسالم برشما  :  م أیّها الطُّالبالسّالمُ عَلیکُ  

  .خوش آمدید سَهْالً فِی الصَّفِّ الثّامِنِ؛ به کالس هشتمأَهْالً وَ  

 حال شما چطوراست)چطورید(:کَیْفَ حالُکُمْ؟

 سال تحصیلی جدید مبارک :  الدّراسیّة الجَدیدةُ مَبروکَ السّنَة ُ

 . ساده هستید تهایفهمیدن عبار بر قادر شما زیرا ،خدا را شکر: الَْحمْدُ لِلّهِ لِأنَّکُم قادِرونَ عَلَی فَهْمِ الْعِباراتِ الْبَسیطَةِ

 

 

 اولدرس  
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 3و  2 اتتمرین اول صفح پاسخ 

 طالی -5پرکار     -4پدر و مادر   -3همنشینی  -2میوه    -1

 4تمرین دوم صفحه  پاسخ

 الف- 7ب        -6الف        -5ب        -4الف       -3       الف-2الف     -1

  5تمرین سوم )ترجمه( صفحه  پاسخ

آن نویسنده، دانشمند است.             .4.       .آن بازیکن، برنده است3   .این پزشک، موفق است. 2ن شاعر، ایرانی است    .ای1

 این دوستان، ایستاده اند                          .7          .این دو دختر، صبور هستند6شکرگزار هستند.        .این دو فروشنده،5

 . این مادران، نشسته اند. 8

 6تمرین چهارم صفحه  پاسخ

 .ثالثَة 6    .سعدی شیرازی       5     .لبروین اعتصامی    4      .فی الحدیقة  3    .قَمیصٌ   2  .نافذة     1

 7ن پنجم صفحه یتمر  پاسخ

اِثنان   .11.سِتَة    10  سعَة.ت9ِ.ثَالثَة   8.ثَمانیة   7.واحِد  6  .أحدَ عَشََر5.أربعة   4  شََر  .اِثنا ع3َ.عَشَرَة   2 خَمسة.1

 .سَبعَة12

 8تمرین ششم صفحه   پاسخ 

.او همراه دوستش بازی  4شستی    .تو لباس هایت را 3تو تکالیفت را انجام دادی              .2.من به خانه برنگشم    1

 .شما دوستانتان را یاری کردید.7.ما به کالسمان رفتیم.   6.او در خانه اش را کوبید.     5کرد.     

 9تمرین هفتم صفحه  پاسخ

 .آنها به اتاقشان رسیدند. 4     نها دستشان را باال بردند..آ3کردید.   .شما دوستتان را یاد 2.شما درستان را نوشتید. 1

 .آنها کلیدشان را پیدا کردند.6.آنها به روستایشان نزدیک شدند.      5
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   9پاسخ تمرین هشتم صفحه 

 

 10تمرین نهم صفحه  پاسخ

 األزرق  –األبیض  -األصفر –األسود  –األحمر  –األخضر 

 11تمرین یازدهم  صفحه  پاسخ

 الشّتاء –ریف الخَ  –یف الصَّ  –الّربیع 

 11تمرین دوازدهم  صفحه  پاسخ

وَراء             خَلف=           والِد   = رَجَعَ       أب     ≠فرحَ         ذَهَبَ    ≠ مَنزِل         حَزِنَ  =بیت   والِدة        =أم  الف(   

 غَد   أمس=      حَدیقَة  قَبیح        بُستان =   ≠جَمیل      بَعید      ≠قَریب           صَغیر  ≠کَبیر       عَداوَة     = عُدوان 

 نِهایَة    بِدایَة      / حار  بارِد       /  أوّل   آخِر        /  غالیَة   رَخیصَة     / فَوق  تَحت     /کَثیر    قَلیل  ب(

 12تمرین سیزدهم   صفحه  پاسخ

 .رُب8ّ.صورَة        7.وَردَة        6.هََربَ       5.رَجاُلنِ          4.وَراء       3.شَعَرنَ     2.مَلَکَ   1

 12تمرین چهاردهم   صفحه   پاسخ

 .الجَدّة    5.الَحدیقَة             4.سَبعَة       3.الذّهَب       2.الفُستان        1
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13تمرین پانزدهم  صفحه   پاسخ

.شهر   13.همه  12.آتش   11.تور  10.تنهایی  9.راه  8.نرفتیم    7کاش   .6 . رازها5.هفته 4.رسید 3.ماه 2.هشت 1

.تابستان  24.در  23.نزد   22.بود  21.کمک  20.سرخ  19.ماهی  18شتی  .ک17.کالس  16.ستاره  15.نخوردیم  14

 .دیدم 26.درد  25

 14تمرین شانزدهم  صفحه  پاسخ

مؤمنات   –جمع مؤنث سالم: ناجِحات   /فائزونَ     –جمع مذکر سالم: واقفینَ    /مثنی: یَومانِ  غُرابَینِ  

أَحیاء    –جمع مکسر: حَقائب  

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

  اهمیت زبان عربی: أهَمّیَّةُ اللُّغَةِ الْعََربیَّةِ ترجمه متن:            * 

سال   در ما است.زیراجهانیان پروردگار  خدا  برای:سپاس الْماضیَةِ السَّنَةِ فِی نَجَْحنا  لِأنَّنا ﴾الْعالَمینَ رَبِّ  لِلّهِ الَْحمدُ ﴿

. گذشته موفق شدیم

. ساده عربی هستیم  های به خواندن عبارت ها ومتن قادر :.وَ قادِرونَ عَلَی قِراءَةِ الْعِباراتِ وَ النُّصوصِ الْعََربیَّةِ الْبَسیَطةِ

ما به یادگرفتن زبان عربی  ةُ الْفارِسیَّةُ مَخلوطَةٌبِها کَثیراً.نَحنُ بِحاجَةٍ إِلَی تَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعََربیَّةِ، لِاَنَّها لُغَةُ دینِنا، و اللُّغَ

.بسیار آمیخته است زبان فارسی با آن زبان دین ما است و  آنکه  نیازمندیم،زیرا

. است   زبان های جهانی) بین المللی ( :همانا زبان عربی از.إنَّ اللُّغَةَ الْعََربیَّةَ مِنَ اللُّغاتِ الْعالَمیَّةِ

.احادیث به زبان عربی روشن)آشکار( است  ن وآقر.﴾مُبینٍ عََربیٍّ  بِلِسانٍ﴿الْقُرآنُ وَ الْأحادیثُ 

.سازمان ملل متحد است زبان های رسمی در :عربی از.الْعََربیَّةُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّةِ فی مُنَظَّمَةِ الْأُمَمِ الْمُتَِّحدَةِ 

. به زبان عربی بسیارخدمت کردند ها الْعََربیَّةَ کَثیراً:ایرانی  الْإیرانیّونَ خَدَموا اللُّغَةَ

نامه ای به زبان عربی نوشت   «:فیروزآبادی لغت »الْفیروزآبادیُّ « کَتَبَ مُعجَماً فِی اللُّغَةِ الْعََربیَّةِ اسْمُهُ »الْقاموسُ الْمُحیطُ

.قاموس المحیط( استالاسم آن ) 

درس دوم  
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