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« ...کتاٌب و –طالٌب –سعیٌد » . به کار می رود( جنس نر  )اسمی که برای  مردان : مذکّراسم 

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

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

جدول اسم اشاره به نزدیک

جمع مثنی مفرد

هؤآلءِ  ِِ –هذانِ  ِِ –هاتانهَذی هاتَی «مؤنث» هِذه«     مذکر» هذا

جدول اسم اشاره به دور

جمع مفرد

اولِئکَ  «مؤنث» تِلکَ «     مذکر» ذلِکَ 
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(جدا)ضامیر منفصل 

ما   ُِ نَح اول شخص جمع مِ أَنا اول شخص مفرد

شام أَنُتَّ -أَنُتم –أَنُتام  دوم شخص جمع تو أَنِت -أَنَت  دوم شخص مفرد

ایشان َِّ -ُهم –ُهام  َه سوم شخص جمع او ِهیَ -ُهَو  سوم شخص مفرد

(چسبیده)ضامیر متصل 

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

شامِ-تان    ِ- َِّ -کُم   -کُام    - کُ دوم شخص جمع توِ-ت      َ- کِ -کَ - دوم شخص مفرد

آنهاِ-شان     ِ- َِّ -ُهم      -ُهام - َه سوم شخص جمع اوِ-ش      َ- ها-ُه     - سوم شخص مفرد

.در آنجا درس خواند او.علی به مدرسه رفت .مانند . ضمیر چیست؟ کلامتی هستند که به جای اسم می آیند و از تکرار اسم در جمله جلوگیری می کنند 

رَس ُهناکَ ُهَو . علیٌّ َذَهَب إلَی املَدَرَسِة : مثال عربی . جلوگیری کرده است« علی»آمده است و از تکرار کلمه ی « علی» بجای « او »درایِ جمله ضمیر  َقَرأَ الدَّ
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ترجمه فعل مضارع ترجمه فعل ماضی اشخاص

منویسمیمِ  کُتُب أَ أَنَا  منوشتمِ  ُت کََتبأَنَا  اول شخص مفرد

ینویسمیتو  َِ یکُتبتَ أَنِت کُتُب  تَ أَنَت  ینوشتتو  ِت کََتب  أَنِت َت  کََتب  أَنَت  دوم شخص مفرد

دنویسمیاو  کُتُب تَ ِهَی کُتُب یَ ُهَو  نوشتاو ت  کََتبَ ِهَی کََتَب ُهُو  سوم شخص مفرد

یمنویسمی ما  ُِ کُتُب نَ نَح یمنوشتما  َِ ناکََتبنَح اول شخص جمع

یدنویسمی شام ونَ بکتُ تَ أَنُتمانِ کُتبتَ أَنُتام
کُتبَ تَ أَنُتَّ 

یدنوشتشام ُتمکََتبُتم أَن–ُتامکََتبأَنُتام 
ُتَّ کََتبأَنُتَّ 

دوم شخص جمع

ندنویسمی آنها
انِ کُتبتَ -انِ کُتبیَ ُهام
َِّ ونَ کُتبیَ ُهم کُتبَ یَ ُه

ندنوشتآنها واَعلفَ ُهم -(  َفَعلَتا)ال َفعَ ُهام 
 َِّ َِ لَفعَ ُه

سوم شخص جمع
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فعل ماضی منفی در عربی

حال. به اول آنها به منفی تبدیل شده اند« نَ » هستند و با آوردن حرف منفیایِ فعلها ( نخورد  -ننوشتی  -مِ نرفتم   .  ) به ایِ نوع فعلها در فارسی دقت کنید
.در عربی برای منفی کردن افعال ماضی به روش زیر عمل می کنیم 

منفی ماضی= فعل ماضی + ما 

داخل نشدم= َدَخلُت ماننوشت= کََتَبت  مانیافریدی= َخلَقَت ما

در عربیروزها 

بتروزها الُجُمَعةالَخمیساألَرِبعاءالثُّالثاءاإلثَنیِاألََحدالسَّ
جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

ادامه درسنامه

http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
https://t.me/dawargiti
https://t.me/dawargiti


http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087 https://t.me/dawargitiکانال تلگرامی کمک آموزشی

درسنامه درس اول عربی نهم فِّ الّساِبعِ َو الثّ  ِِ ُمراَجَعُة ُدروِس الصَّ اِم

تيبيَّ  ةُ األعداُد الَّتَّ

الّساِبَعة الّساِبع األُولی األَوَّل

الّثاِمَنة الّثاِمِ الّثانَِیة الّثاين

الّتاِسَعة الّتاِسع الّثالَِثة الّثالِث

العارِشَة العارِش  الّراِبَعة الّراِبع

َةَ  الحاِدیََة َعْش  الحاِدَی َعَْشَ  الخاِمَسة الخاِمس

َةَ  الّثانَِیَة َعْش  الّثانَِی َعَْشَ  الّساِدَسة الّساِدس

بََعة-٤ثاَلثَة-٣اِث نانِ -٢واِحد-1 َسة-٥أر  َعة-٩ََثانَیة-٨َسب َعة-٧ِستَّة-٦َخم  اِث ناَعَْشَ -١٢أَحَدَعَْشَ -١١َعَْشَة-١٠تِس 

1-2-3-4-5: مانند. عددهایی که تعداد را نشان می دهند : عددهای اصلی

...سوم و –دوم –اول :  مانند. عددهایی که رتبه و مقام را نشان می دهند : عددهای ترتیبی 
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فصلها

بیع الرَّ

یف الصَّ

الَخریف

تاء الشِّ

بهار

تابستان

پائیز

زمستان

َِ –أَ –َهل( : پرسشی)استفهامیکلامت  ِ  –ماذا–ما–أَی َِ ِمِ–کَم–َم ما ِهیَ –ُهوَ ما–ِهیَ َمِ–ُهوَ َمِ–أَی

األَصَفراألَبَیضاألَخَض األَزَرقاألَحَمراألَسَودرنگها

بیعفصلها یفالرَّ تاءالَخریفالصَّ الشِّ زمستانپائیزتابستانبهار
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... (خواه . ) ترجمه می کنیمآیندهمی آوریم و در ترجمه فعل را فعل مضارع به اول ( َسوف)یا ( س ) یکی ازعالمتهای  ( آینده)مستقبلبرای تبدیل فعل مضارع به 

م رفتخواه= أَذَهُب َسوفَ م رفت             خواه= أَذَهُب سَ می روم   = أَذَهُب 

م شدخواه= أَصیُر  َسوفَ م شد                    خواه= أصیُر سَ می شوم = أَصیُر 

وشتخواهم ن: َسأَک ُتُب، َسوَف أَک ُتُب 
َِ ِِف ال  . أَنَت رُش طيٌّ  َم  : ِبالِد َسَتحَفُظ األ 
.حفظ خواهم کرد امنیت را در کشور . مِ پلیس هستم  

.کنی تو به مردم ستم منی: الّناَس تَظ لُِم ال أنَت مِ دروغ منی گویم. أَک ِذُب الأَنا . را منفی می کند فعل مضارع « ال» حرف -2
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نا ما  کسی نیامد ... : ما جاَء أََحٌد کار نکردند    : ما َعِمال نگاه نکردند    : ما نَظَروا نشنیدیم: َسِمع 

در عربی« ما » کاربرد حرف 

در عربی« ما » 
ؤال ما کََتبنا : مانند . فعل ماضی منفی کردن برای « ما»  (ایِ سوال را ننوشتیم .)هذا السُّ

ُم ُمَعلِِّمَك؟ : مانند . پرسشبرای ( ؟چیست)« ما»  (اسم معلمت چیست؟)َما اس 

در دست راستت چیست ای موسیما تِلَک ِبَیمیِنَک یا موسی ؟ آن چیست ؟  ما ذلک ؟ چیست ؟ : ما ُهَو ایِ چیست ؟   هذا ؟ ما 

منفی« ما » 

سوالی« ما » 
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