
 

 

عاَدَة.         َوَجدُتنَّ       َوَجدَن       َوَجدوا  ج( األم  اُم ................السَّ

  ا کلمام پراکنده جمله بسازید:بَّ-4

موزانی خردمند هستند(                    طالبام.  )اینان، دانش آ –عاقالم  –هوالء  -الف  

ان به دنبال کتاب های شیمی گشتندُکُتب )آن –الایمیاء  –ُهم  –بحثواعن  -ب     

ر کتاب، کلمام جا افتاده را کامل کنید.  جمع های ماس 

 

رُس الث اني َعَشرَ   در این درس با روزهای هفته وفصل ها وبعضی از رنگ ها آشنا می شوید.:  الدَّ

الثاء، األرب عاء، ال:  ؟أیام األسبوع ماهي 
بم، األَحد، اإلثَنین، الثُّ  شنبه، یاشنبه......    َخمیس، الُجُمَعة.السَّ

بیع، ا َنة؟ : الرَّ یف، الَخریف، الشِّتاء.ماهي فُصوُل السَّ  ، تابستان، پاییز، زمستانب ار       لصَّ

 سیاه،سفید،قرمز)سرخ(،آبی،زرد، سبز   ، األخَضر.ماهي األلوان؟ : األسود، األبَیض، األحَمر، األزَرق، األصَفر

َجُرأخَضُر والَبحُرأزَرُق والمَ  اُن أحَمُر والشَّ م  حاُب أبَیُض والرُّ  وُزأصَفُر.الُ راُب أسَوُد والسَّ

ة ؟ : األخَضُر واألبَیُض واألحَمُر. ة  اإلیرانیَّ ة  اإلسالمیَّ  ماهي ألواُن َعلَم الُجم وریَّ



 

 

گاهی رنگ ها را به شال های زیر به کدار مدی بریم.َسدوداء، َبیضداء، َحمدراء، َزرقداء، َصدفراء، َخضدراء.مانند: ناته : 

وق     .َوَجدنا َحقیَبًة َسوداَء فی الس 

: األساُبوُعَّالقااِدمَََّّّ: هفتدهاألسبوعََََّّّّ: امروز الیوم،َّهذاَّالیومَََّّّ: روزیومَّ ساَعة : ساعم ها : زمان      

پدس  : َبعَدغاد َّ فدردا  : غاد  َّ،الَغد دیدروز : الیاومَّالّسااب ،َّأماسََّّ: هفته گذشدته  األسُبوُعَّالماضيََّّهفته آینده 

  سال:  َسنة،َّعام : ماه آینده  الش هرَّالقاِدمماه  الش هر:  فردا

  )این جدول به ترتیب صرف فعل عربی اسم(.فعل عربیآموزش جدول 

 شناسه ضمایر  شال)صی ه( ردیف
 )عالمم صی ه(

  با َذَهبَ  کاربرد درجمله ترجمه فارسی فعل ماضي

ر غائدددب 1  مفدددرد مدددذکَّ
 )سوم شخص مفرد(

الُب  انجام داد َفَعلَ  ندارد__ ه  -ُهوَ   .ه  َذَهَب إلی بیت  الط 
 دانش آموز به خانه اش رفم

دددی 2 ر غائدددب مَثن   مدددذکَّ
 )سوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  َفَعال ا     هما-ُهما
 ندداد

ما ال بان  َذَهبا إلی بیت   
 .الط 

 دانش آموزان به خانه شان رفتند

ر غائدددب 9  جمدددع مدددذکَّ
 )سوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  واَفَعل وا    ُهم –ُهم 
 ندداد

ُب َذَهبوا إلی ب ال  مالطُّ  .یت   
 دانش آموزان به خانه شان رفتند

ددث غائددب 9  مفددرد مؤنَّ
 )سوم شخص مفرد(

ال َبة َذَهَبم إلی َبیت  ا انجام داد مَفَعلَ  م       ها –هَي    .الط 
 دانش آموز به خانه اش رفم

ددث غائددب 8 ددی مؤنَّ  مَثن 
 )سوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  تاَفَعلَ  تا    هما –ُهما 
 ندداد

ال َبتان  ذَ 
ماالط   .َهَبتا إلی َبیت   

 رفتنددانش آموزان به خانه شان 

دددث غائدددب 6  جمدددع مؤنَّ
 )سوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  نَ َفَعل نَ     هنَّ  –ُهنَّ 
 ندداد

الباُم َذَهبَن   . نَّ إلی َبیت  الط 
 دانش آموزان به خانه شان رفتند

ر مخاطدب 7  مفرد مذکَّ
 )دوم شخص مفرد(

انجددددددددددددددام  مَ َفَعل مَ     کَ  –أنَم 
 یددا

البُ أیُّ ا    ؟کَإلی َبیت  َم َذَهب ، َهلالط 
 دانش آموز،آیا به خانه ام رفتی؟ ای

ر مخاطدب ٨  مَثن ی مذکَّ
 )دوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  ُتماَفَعل ُتما    ُکما -أنُتما
 یدداد

،أیُّ ا البان 
 ؟اُماإلی َبیت  ُتماَذَهبل هَ  الط 

 ؟آیا به خانه تان رفتید ،ای دانش آموزان

 ر مخاطدبجمع مدذکَّ  4
 )دوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  ُتمَفَعل ُتم     ُکم –أنُتم 
 یدداد

ب،أیُّ االطُّ   ؟اُمإلی َبیت  ُتم َذَهبل هَ ال 
 ؟آیا به خانه تان رفتید ،ای دانش آموزان

 مفرد مؤنَّث مخاطب 1١
 )دوم شخص مفرد(

انجددددددددددددددام  م  َفَعل م       ک   –أنم  
 یداد

البُة، ُت االط   ؟ک ت  إلی َبیم  َذَهبل هَ أیَّ
 ای دانش آموز،آیا به خانه ام رفتی؟

 مَثن ی مؤنَّث مخاطب 11
 )دوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  ُتماَفَعل ُتما     ُکما –أنُتما
 یدداد

ُت ا ،أیَّ ال بتان 
 ؟اُماإلی َبیتُتماَذَهب لهَ الط 

 ؟آیا به خانه تان رفتید ،ای دانش آموزان

 جمع مؤنَّث مخاطب 12
  )دوم شخص جمع(

انجددددددددددددددام  ُتنَّ َفَعل ُتنَّ     نَّ کُ  -أنُتنَّ 
 یدداد

ُت ا الباُم،أیَّ  ؟اُنَّ إلی َبیت  ُتنَّ َذَهبل هَ الط 
 ؟آیا به خانه تان رفتید ،ای دانش آموزان

             وحدددددددددددده مدددددددددددتالِّم 19
ل شخص مفرد(  )او 

 .يإلی َبیتُم َذَهبأنا  مانجام داد مُ َفَعل مُ       -أنا
 من به خانه ام رفتم.

ل  َمدع الَ یدر ممتالِّ  19 )او 

 شخص جمع(
انجددددددددددددددام  ناَفَعل نا    نا -نحُن 

 یمداد
 .ناإلی َبیت  نا َذَهبَنحُن 

 ما به خانه مان رفتیم

با مطالعه دقیق کتاب وبا کمک گرفتن از این جزوه یادگیری شما کامل شود وبرای امتحانام  انشاء هللا دانش آموزان عزیز

 باشددرسال های آینده درس عربی مه ای برای به آمادگی کامل برسید وزمینه ومقد

 


