
 به نام خـــــدای مهــــــربان

دوره اول متوسطهعـــــــربی نهم  ساعت خــوانی درس نهم آموزش  

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

مهـــدی جــابری حـقر : ـــدبی  

وانی در زبان عربیــساعت خ  

لمه پرسشی برای سوال از ساعت )) کَـــم  (( به معنی چند می باشد.ک  

می تًاویم  چگًوٍ حاال ،« : اکىًن ساعت چىد است؟  ((؟کَم السَّاعَهُ اآلنَ  )):ایه گًوٍ سًال می کىیم

.تٍ ایه سًال پاسخ دَیم   

درپاسخ تٍ سًال )) کَم الساعه االنَ ؟ یا کَم الساعه ؟ (( اس اعداد تزتیثی مًوث کٍ در سال َشتم 

 خًاودیم استفادٌ می کىیم کٍ تز يسن )) الفاعِلَه (( می آید کٍ در سیز تٍ آن َا اشارٌ شدٌ است .

 ساعت  ها از یک تا دوازده عبارتنذ از:

سّادِسَه )ضص(الخامِسَه )پنج( الماننذ : الواحِذه )یک( الثانیه )دو( الثالِثَه )سه ( الرّابِعَه )چهار(  

 السّابِعَه )هفت(  الثّامِنَه )هطت( التّاسِعَه )نه ( العاضِرَه )ده ( الحادیَهَ عَطرَهَ )یازده (

الثّانیَهَ عَطرَهَ )دوازده(   

 قبل از رکر عذد ساعت کلمه السّاعه را می آوریم . ماننذ السّاعَهُ الواحِذَه تماماً )ساعت 1 ( 

 َمچىیه می تًاویم صبح یا ظهر یا ضب تًدن ساعت را تعد اس عدد تىًیسیم. 

مثال :الساعٍ السادسٍ صَثاحاً. )ساعت 6 صثح است.( ، الساعٍ الثاویٍ ظُزاً. )ساعت 2 ظُز است.( ، الساعٍ 

(شة است 22الثاویٍ عشزٌ عَشاءً. )ساعت   

 



 آموزش اصلی ساعت به زبان عــربی

.(( استفادٌ می کىیم تماماً تاشد اس پسًود ))کامل  اگز ساعت  

.است ماوىد : الساعٍَُ الثاویٍ تماما .  ساعت دي   

 اگز ساعت گذشتٍ تاشد اس )) يَ ((  ي اگز ماودٌ تاشد اس )) الّا (( استفادٌ می کىیم.

.ویم است الزُّتع     ساعت یک ي رتع است.  الساعٍ الًاحدٌَ ي الىِّصف  ساعت یک ي ماوىد : الساعٍَ الًاحِدٌَ ي  

 یک رتع ماودٌ تٍ یک را می گًییم  :  الساعٍُ الًاحِدٌَ  اِلّا رُتعًا

 مثال َای دیگز کٍ در کتاب ویست اشارٌ می کىم.

دقیقه 5و  1ساعت   .الساعٍ الًاحدٌ ي خمس دقائق : 

دقیقه 11و  1ساعت  ائقالساعٍ الًاحدٌ ي عشز دق : . 

دقیقه 01و  1ساعت   .الساعٍ الًاحدٌ ي عشزين دقیقٍ :

 

.باتشکر و عرض خسته نباشید   

 کالس درس دبیر عربی دبیرستان نمونه شهید غفــاری 

آذربایجان شرقی -سرگروه پیام و عــــربی منطقه آذرشهر  -ابری حق ــدی جــمه  
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