
 

 

 بنام خدا

 49 - 49سال تحصیلی  هفتمجزوه عربی پایه 

کند و بیان قواعدد و نادام م دم در ابتددای هدر می جزوه ای که پیش رو دارید شما را در یادگیری مطالب عربی کمک    

 . امیدواریم گام کوچای در مسیر آموزش زبان قرآن باشد .ه اسممعبارام برای ب تر شدن ترجو تماریندرس و 

لَّ(اَلد َّ لَّ)َّاَلقِسُمَّاالَو  َّرسَّاالَو 

ر  -1الف( در عربی اسم دو قسم اسم :    .ُمؤنَّث -2ُمَذکَّ

ر : اسمی اسم که در آخر آن هیچ از عالئم تأنیث ) ُمؤنَّث ( نباش  َرُجل . ،د مانند : َقلَمُمَذکَّ

 .ةَشَجر – ةاسم مانند : ُمَعلِّم « ة »عالئم تأنیث در آخر آن باشد و عالمم اصلی مؤنث زاُمؤنث : اسمی اسم که یای 

 ر هستند مانند : علی ،اسم ها و کلماتی که بر پسرها  لجُ رَ ، مردها داللم می کند ُمَذکَّ

 ث هستند مانند : زینبمؤن   «ة»می کند بدون در نظر گرفتن عالمم  تی که بر دخترها ، خانم ها داللماسم ها و کلما 

ث بده ن  ؤاز آخر آن ها از م «ة»و با حذف  ،ثر به مؤن  مذک  در آخر آن ها از «ة»ار دادن ناته : بعضی از اسم ها با قر   

        ،  ةُمَعلَِّمدد معلددم  .همدده اسددم هددا اماددان پددذیر نمددی باشددد ر تبدددیل مددی شددوند و بایددد توجدده داشددم کدده ایددن ت ییددرام بددامددذک  

 صحیح ( می باشد .) ةإمرا ) غلط ( رجل  ةَرُجل یل َرُجل و تبدطالب   ةطالب

 ب( اسم اشاره : اسم هایی هستند که برای اشاره کردن و نشان دادن کسی یا چیزی به کار می روند .

 .(اشاره به دور )آن -2اشاره به نزدیک )این(  -1و نوع اسم : اسم اشاره د

 .ة  إمَرا هذه   ،به کار می رود .هذا َرُجل   «ه  هذ  »ث ن  ؤو برای م «هذا »اسم اشاره به نزدیک برای مذکر  

 ة  ا مرا كَ ت ل ،َرُجل   كَ به کار می رود .ذل « كَ تل »ثن  ؤو برای م «كَ ذل»اسم اشاره به دور برای مذکر 

 .ترجمٔه این دو جمله تفاوم  اندکی با هم دارند:  فنَّترجمه

. این، پسری موف ق اسم. هذا . این پسر، موف ق اسم. هذا، َولَد  ناج ح   اْلَولَُد، ناج ح 

 .کنید ترجمه را ها جمله این شما اکنون �

 ...................... . . ...................         هذا، َکْنز  َکبیر   .....هذا الاَْنُز، َکبیر 

َرة . ....... َسة  ماه  ه، ُمَ ْند  ذ  َرة  ه  َسُة، ماه  ه اْلُمَ ْند  ذ   ...................................... ه 

ل : به فارسی ترجمه کنید .  التمرین اأَلوَّ

 اَلعال ُم ب الَعَمٍل َکالشَّجر  ب الَثَمٍر ........................................................ (1

بادَ  ةُ ُمجال سَ  (2  ........................................................ ة  الُعلَماء  ع 



 

 

 انی : در جاهای خالی زیر اسم اشاره مناسب به کار ببرید .التمرین الث  

 ( كَ ذل – هذه   – كَ ) ت ل .ب( .......................... طالب   ( هذه   – كَ ذل –) هذا ة  الف( .................. َشَجرَ 

 بنویسید .را گزینه مناسب الث : در جای خالی التمرین الث  

 ( ةٍ إمرا –لٍد وَ  –بٍل َوحید  اسُم ......................... ) جَ وَ بنٍم .  ا سمُ  ةُ فاطم (1

لم   (2  سیاُن، ب ال َعَمٍل، الَعداوة(........................) النِّ  ،آفُة الع 

: معادل مؤنث هر کلمه را از میان کلمام داده شده بنویس ابع  مرین الر 
البة، ناج حةالت   البنم( ،ید.) إمرأة، الط 

الب................... ناج ح :  ..................   َرُجل: ................... الَولَد :......................  الط 

َّالّدرسَّاألّولَّ)القسمَّالّثانيَّ( 

 جمع )درس بعد( – 9مثن ٰی   -2مفرد  -1اسم از نظر تعداد بر سه قسم اسم ؛   

 مفرد اسمی اسم که بر یک شخص یا یک چیز داللم کند. َرُجل، إمرأة، کتاب  

 اسم مفرد به دو دسته تقسیم می شود.  

ی ندارد. طفل ، َجبل    الف( مفرد مذک ر : )یک شخص یا یک چیز مذکر( عالمم خاص 

 اسم.طالبة، َشجَرة «ة»ب( مفرد مؤن ث : )یک شخص یا یک چیز مؤن ث( عالمم اصلی آن 

(  ،اسم مثنٰی : به اسمی که بر دو شخص یا دو چیز داللم کند. وعالمم آن    ( ویاء وندون )یدن  در آخدر آن الف ونون )ان 

. ، َرُجلَین   می باشد. َرُجالن 

ودر فارسی کاربرد ندارد ومی توان اسم های مثنی را به شال جمع در فارسدی ترجمده  ،اسم مثن ٰی درزبان عربی اسم

 ٰی به دو دسته تقسیم می شود.اسم مثن  و کرد.

( ،الف( مثنٰی مذک ر: اسم مفرد مذک ر+ )ان   . ـــَ ین  ، طالَبین  ( طالبان  ،ین   مانند:طالب+ )ان 

، . ودر این صدورم )ة( بده )م(  ـــَ ب( مثنٰی مؤن ث : اسم مفرد مؤن ث + )ان  ، طال َبتین  ( طالَبتان  ، ین  ( مانند : طال بة +)ان  ین 

 تبدیل می شود.

، هاتدان  « هاتدان  »اسم اشاره به مثندا  مدذک ر، و« هذان  »:  اسم اشاره مثنیٰ  اسدم اشداره بده مثندای مؤن دث اسدم.هذان  َرُجدالن 

.  إمرأتان 

کار می روده برای اسم های مثنی، صفم مثنی نیز ب ، ، َنظیفان  .ــــ . هذان  الولدان  ، َنظیَفتان   هاتان  الب نتان 

ـــــُ  حرکام سه اسم:  حرکاتَََّّّ ه )پدیش( حرفدی کده در  ، ـــَــــ  کلمده ای فتحده داشدته ـَ فتحه )زبدر(، ـ  کسدره)زیر(، ـُ ضدم 

ه داشددته باشددد مضددموم گویند.نداشددتن حرکددم وحرفددی کدده کسددره داشددته باشددد باشددد مفتددو  ، ماسددور، وحرفددی کدده ضددم 

( )سكون  وحرف بدون حركم را ساكن نامند.ْْ



 

 

  ر آخر بعضی از اسم های عربی می آید نوشته نمی شود ولی خوانده می شود تنوین تنوین : نون ساکنی)ْن( اسم که د

سه قسم اسم. عالمم تنوین نصب ــــً، عالمدم تندوین جدر ـدـٍ، عالمدم تندوین رفدع ـدـ ، مانندد: تندوین نصدب، َرُجالً)َرُجلَدْن( 

 وتنوین جر، َرُجٍل )َرُجل ْن( وتنوین رفع، َرُجل  )َرُجلُْن(.

ل : به فارسی ترجمه کنید.الت مرین األ  و 

هُر یو -1 ، یوم  لََك ویوم  َعلَیَك.الدَّ  .............................................مان 

، خیر  من رأٍی واح ٍد.  -2  .......................................................رأیان 

، ب ال َثَمر. -9 َجَرتان   .............................................هاتان  الشَّ

 الت مرین الث اني : در جاهای خالی زیر اسم اشاره مناسب به کار ببرید.

، هذه   -1 . )هذان  (.............ب نتان   ، هاتان 

، ذلَك( -2 ، هاتان  .) هذان  ، ُمرَتفعان   .............الَجَبالن 

 الت مرین الث الث : کلمام ناهماهنگ را مشخص کنید.

 هاتان    َك ذل  هذه    هذا  -1

البٰان     الَولدان   -2
 اإلیمان    الَجَبالن     الط 

ابع : مثنای اسم های زیر را بنویسید.  الت مرین الر 

ف             .............ناف ذة   ..................َولَد       ...........الُمعلَِّمة       ..............الصَّ

َّالِث(الّدرسَّاألّول)َّالقِسمَّالثَّّ

ر.  -2جمع سالم   -1 جمع : آن اسم که بر بیش از دو فرد ویا دوچیز داللم می کند.  جمع ُماس 

 جمع سالم : شال اصلی مفرد ت ییری داده نمی شود، وحروفی را به آخر آن ها اضافه می شود، ودو نوع اسم. 

 اسم مفرد مذکر ساخته می شود.  به آخر «وَن، ــ  ینَ »الف(جمع مذکر سالم : جمعی اسم که با اضافه کردن 

 ُمعلِّم + وَن، یَن =  ُمعلِّموَن، ُمعلِّمیَن.

بده آخدر اسدم مفدرد مؤندث سداخته مدی شدود. ُمعلِّمدة + ام =   «ام»ب(جمع مؤنث سالم :جمعی اسم که بدا اضدافه کدردن  

 می کنیم.را اضافه  « ة»حذف می شود.ودر برگشم به مفرد دوباره  «ة»معل مام، ودر این نوع جمع 

ر: شال اصلی وساختمان مفرد آن ت ییر داده می شود، وحدرف یدا حروفدی در اول، میدان وآخدر اسدم اضدافه          جمع ماس 

. َرُجل = رجال)مردان(، مفتا  = مفاتیح)کلیدها(، سدنة = سَنوام)سدال هدا(.جمع می شود ومی توان گفم قاعده کلی ندارد

 ماسر در واژه نامه ها را خوب به خاطر بسپارید.ماسر اکثر کلمام را باید شنید، جمع 

دارند، مانند : ُمعل م، وبعضی از اسم ها جمع آن دا فقدط جمدع ماسدر اسدم، مانندد َرُجدل  سالم بعضی از اسم ها فقط جمع    

 .اظف  حُ  (،حافظام -حافظونَ )عاقل، وبعضی اسم ها هم جمع سالم دارند وهم ماسرمانند: حافظ ، غیرواسم های 



 

 

)آنان( برای دور، ودر اشداره بده جمدع مدذکرومؤنث سدالم  «اولئكَ »)اینان( برای نزدیک، و «ٰهؤالء  »اسم اشاره جمع      

. ویدا اولئدَك حداف ظوَن، اولئدَك حاف ظدام  وجمع ماسر یاسان به کار می رود.هؤالء  حاف ظوَن، هوالء  حاف ظام   ، ، هؤالء  ُحف اظ 

 اولئَك حف اظ.

داط هدا،  ترجمه می کنیم؛ مثال:« آن »را « أول ئَك »و « این »ا ر« هؤال ء »گاهی     داطوَن، مداه روَن. ایدن خی  هؤال ء الَخی 

. آن مؤمنان، سپاسگزار هستند. رام  ناُم، شاک   ماهر هستند.أول ئَك اْلمؤم 

ال   اکنون شما این عبارم را ترجمه کنید.  سیَن.هؤال ء الطُّ ْنَد اْلُمَدرِّ  .......................................ُب، وا قفوَن ع 

   ر برای غیرعاقل مدی باشدد کده توضدیح بیشدتر ایدن ناتده را در سدال هدای بعدد  «هدذه، وتلدك»اسم اشاره به جمع ماس 

ورخواهید دانسم. مانند : َکم قُل في ب دایة   ؟هذه الس 

 هم یاسان باشد.مفرد ومثنی وجمع، با : مذکر ومؤنث، وتعداد :جمالم عربی باید از نظر جنس

الُب، ناجح        ، ناج حان   -هذا الط  البان 
البُ  –هذان  الط   ، ناج حوَن.هؤالء  الط 

البةُ     ، ناج حتان   –، ناج حة  هذه الط  ال بتان 
. –هاتان  الط   هؤالء  الَطالُب، ناج حام 

 التمرین األول : به فارسی ترجمه کنید.

بادة  س -1  بعیَن سَنة............................................َتَفا ُر ساعٍة، خیر  من ع 

، أوَسُط ا. ................................................یرُ خَ  -2  األمور 

َبر  لألطفال............................. -9 ، ع   في کُتب  الق َصص 

9- ................   . بوَن، فائ زوَن في ُمساب َقَتین  ع   ...............هؤالء  الال 

 الت مرین الث اني : در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

، جال سوَن( هؤالء   -1 .)جال سام  نَد عال َمین  جاُل....................ع   الر 

2- ) م  َومیثم ........................) َمسروروَن، مسروران   هاش 

البُ  -9 . )ذلَك، هذواق فوَن في الصَّ  ................الط   ه، اولئك(.فِّ

 الت مرین الثالث : جمع کلمام زیررا بنویسید.

بة    ............   الُبس ع   ُجل.............   الُمعل م...................تان.................    الرَّ الال 

ابع: مترادف ومتضاد کلمام زیر را در مقابل آن ا بنویسید.) حدائق،بستان، َعداوة، حي    (الت مرین الر 

 ..................حدیقة =       .............   موم        بساتین =  .............    .............  صداقة 

 

 

 


