
 به نام خـــــدای مهــــــربان

دوره اول متوسطه 2درس  عـــــــربی نهم وزن کلماتآموزش   

شهید غفـــاری آذرشهر   مطالب تدریس شده در کالس عربی نهم نمونه دولتی  

مهـــدی جــابری حـقر : ـــدبی  

 ولوات ٍسى

 تزای پیذا وزدى ٍسى ولوات اتتذا تاتؼزیف ّایی آشٌا هی شَین.

: تِ حزٍفی گفتِ هی شَد وِ در چٌذ ولوِ ّن خاًَادُ تِ یه صَرت تىار هی رًٍذ در ٍالغ  حزٍف اصلی

 حزٍف هشتزن چٌذ ولوِ است.

ٌذ ولوِ ّن خاًَادُ تزای ولوِ هَرد ًظز هی ًَیسین تؼذ وزدى حزٍف اصلی یه ولوِ : اتتذا چتزای پیذا 

 ب هی شًَذ .وذام حزٍف هشتزن تاشٌذ تِ ػٌَاى حزٍف اصلی اًتخا

 سِ حزف اصلی هی تاشٌذ. (ع ل م ) سِ حزف   ػلَم  –هؼلَم  –تؼلین  –هثال در ولوات : ػالن 

: تِ حزٍفی غیز اس حزٍف اصلی در ولوِ هَرد ًظز حزٍف سائذ هی گَیٌذ .وِ تا افشٍدى ایي  حزٍف سائذ

 ایي حزٍف هؼٌای جذیذ تِ ولوِ هی دٌّذ. حزٍف تِ ریشِ فؼل ٍسى ّای جذیذ تِ دست هی آیذ.

 ( حزف سائذ ّستذ.ٍ  –)م  هؼلَمهثال در ولوِ 

 استفادُ هی وٌین.) ف  ع  ل ( تزای ٍسى وزدى ولوِ اس سِ حزف طزیمِ یافتي ٍسى ولوات: 

اضافِ وزدى ػیي حزٍف سائذ  -3گذاشتي ) ف ع ل( سیز حزٍف اصلی  -2پیذا وزدى حزٍف اصلی  -1

 تِ )ف ع ل (

 هثال : ٍسى ولوِ هَمــذٍر

 

 هَمــذٍر ر ٍ د ق م

 هفؼــَل ل ٍ ع ف م
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 (( هفؼَل  –ٍسى )) فاػل   آشٌایی تا دٍ

 : اسن ّای وِ تز ٍسى ) فاػل ( هی آیٌذ تز وٌٌذُ وار داللت هی وٌٌذ. فاػل

 هاًٌذ : واتِة : ًَیسٌذُ       خالِك : خلك وٌٌذُ

 ػلاتذ تز ٍسى فاػـ  در ٍسى فاػل ّویشِ حزف ) ا ( سائذ هی تاشذ. 

 (ع ب دحزٍف  اصلی  )

 اسن ّایی وِ تز ٍسى هفؼَل هی آیٌذ تزهؼٌی وار تز رٍی آى اًجام شذُ است .: هفؼَل

 هاًٌذ : هَىتَب : ًَشتِ شذُ          هخلَق : خلك شذُ

 

 لَفؼهد تز ٍسى َؼثه( سائذ هی تاشٌذ.     ٍ  –ّویشِ دٍ ) م  درٍسى هفؼَل

 (ع ب دحزٍف  اصلی  )
 

.باتشکر و عرض خسته نباشید   

 کالس درس دبیر عربی دبیرستان نمونه شهید غفــاری 

آذربایجان شرقی -ـــربی منطقه آذرشهرسرگروه پیام و عـ   

 مهدی جابری حق
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