
الّدرسَّالثالث)القسمَّالّثاني(

؟  سبعة ،به معنا « کم»کلمه پرسشی  اُم األسبوع  .َعَشَرةُ  -؟ َکْم َشْخصاً َجْنَب اْلَبْحر   ــــ چند؟ اسم. َکم یوماً أی 

دددد  -1 عدددددهای اصدددلی: دددتَّة -٦َخْمَسدددة  -٥أْرَبَعدددة -٤َثالَثدددة  -9اْثندددان   -2واح  َعَشدددَرة  -1١تْسدددَعة  -4َثمانَیدددة  -٨َسدددْبَعة  -7 س 

ییراتی دارد که دانستن  عل م آن ا فعالً ضرورم ندارد.مثالً گاهی گاهی ظاه ر عددهای باال ت  .اْثناَعَشرَ  -12أَحَدَعَشَر  - 11

 .َثالَثة تا َعَشَرة حذف می شود َثالث، أْرَبع، َخْمس در«  ة»حرف 

ل : ترجمه کنید. الت مرین األو 

باَدة . النَّظُر في ثالثة  أشیاَء، -1 ................................................ ع 

فر؟ تقریباً ت   -2 اٍم. سعةُ َکم َیوماً أنَم في الس  ....................................أی 

ندهللا  إثنا َعَشَر ش راً.» -9 َة الشُّ ور  ع  دَّ .................................«إنَّ ع 

التمرین الث اني : به سئواالم زیر پاسخ دهید

؟ -1 ......................................َکم أسبوعاً في الشَّ ر 

..............................کم َصف اً في المرَحلَة  اإلبتدائیَّة؟ -2

.................................َکم ُعمُرَك؟ -9

گفتگوی زیر را کامل کنید.« ح وار: »  الّدرسَّالّرابِع

الُم َعلیَك. ................   َصباَ  الَخیر  .........     کیَف حالَُك؟    .………………مااسُمَك؟    .……………الس 

ن أیَن أنَم؟   ن   ..………………م     ………………أیَن بیُتَك؟        ………………َط ران؟  هل أنَم م 

؟  ؟ .……………هل أنَم طالب  ..…………………إلی الل قاء      ..……………أین الخلیُج الفارسيِّ

عالمم ها  اسم ها  مفرد و مثني و جمع جدول اسم ا و

مفرد

عالمتي ندارد و معنا  مفرد مي دهدمذكر

(  ة  )مونث

مثني

ْیـن  ــَ   -  ان  مذكر

ْیـن   َ -  ان  مونث

جمع سالم

ینَ   -  ونَ مذكر

اممونث

ده خاصي ندارد و معنا  جمع مي دهدعقا جمع مكسر



 

 

 «جدول اسم ها  اشاره 

 جمع مثني مفرد جدول اسم ها  اشاره

 نزدیـــك

 ) این (    هذا مذكر
 هذان  ، هَذْین  

 ) این دو (
 ) این ها (   هوالء  

ه مونث  ) این (    هذ 
 هاتان  ، هاَتْین  

 ) این دو (
 ) این ها (   هوالء  

 دور
 ) آن ها (  اولئكَ  ---------- )آن (    ذل كَ  مذكر

 ) آن ها (  اولئكَ  ---------- )آن (   ت ْلكَ  مونث

 

 توضیحام الزم مثال       کاربرد    معنا          کلمه پرسشی

       

 ؟ما        

      

 ؟، چیسم؟چه  

برای پرسش از اشیاء و 

 حیوانام به کار می رود. 

 ماهذا؟ هذا قلم  

  

 ماهذه؟ هذه نافذة  

در   کلمام پرسشی 

می   ابتدای جمله قرار

گیرند وبرای مذکر و 

مونث به یک شال 

 به کار می روند.یاسان 

       

 ؟ن مَ       

برای پرسش از اشخاص   ؟،کیسم؟چه کسی

 می رود. به کار

 .  من هو؟ هو سعید 

  

 .  من تلک؟ تلک طبیبة 

برای عاقل « َمن» 

برای غیر عاقل « ما»و

 اسم.

  

      

  

  

  ؟أین     

  

  

  

 ؟کجا       

برای پرسش از ماان 

شخصی یا چیزی به کار 

 می رود. 

 ؟أین الرجل

 الشارع.  يف

 أین الحمامة؟

 علی ال صن. 

در جواب به أین یای از 

کلمام َخلَف )پشم(، أماَم 

)جلو(، تحم )زیر(، فوَق 

نَد )نزد(، في  )باال(،ع 

 )درون،داخل،در(و...

     

  و أ؟ هل    

  

 ؟آیا       

برای تأیید درستی یا 

 نادرستی به کار می رود. 

 هل هذا قلم ؟

 نعم، هذا قلم . 

؟   هل هذا کتاب 

 ال، هذه وردة . 

به هل نعم )بله(  در جواب

 .یا ال )نه( می آید

بعد ال باید جواب درسم 

 را نوشم. 

دا مطالدب       دانش آموزان عزیز مطالعه این مطالب وانجام تمارین به شال صحیح یدادگیری شدما را افدزایش مدی دهدد ام 

ل بداالت رین نمدره را کسدب کنیدد. جملده کامل را با مطالعه دقیق کتاب عربی بده دسدم آوریدد، انشداءهللا در امتحدان نوبدم او 

، والت ارار ألف  » رُس حرف  را فراموش نانید. با تمرین وتارار نگرانی خود را برای دروس جدید وسدال هدای آیندده « الدَّ

  وفََّقاُُم هللا.                                                                   در درس عربی از بین ببرید.



 

 

 بنام خدا

 نوبم  دوم، 49 – 49سال تحصیلی ، هفتمجزوه عربی پایه    

 حرف  -9فعل  -2إسم  -1: کلمه بر سه قسم اسم  أقسامَّکلمهَََّّّ

به خودی خود، دارای معنی مستقل باشد وداللم بر زمان های برای نامیدن به کار می رود و: کلمه ای که  تعریفَّإسمَََّّّ

 مانند : َرُجل ، مدَرَسة  نداشته باشدسه گانه )گذشته، حال، آینده( 

 -پدذیرفتن )ال( مانندد: الا تداب -إسم دارای عالئدم گونداگونی اسدم کده از جملده آن : پدذیرفتن تندوین مانندد: َرُجدل )مردی(   

 وبدون عالئم خاص برای نامیدن به کار می رود. )ة( مؤن ث گرفتن مانند : َشَجرة. –منادی شدن مانند: یا سعیُد 

مه ای اسم که به خودی خود، دارای معنی مستقلی باشد وداللدم بدر یادی از زمدان هدای )گذشدته، حدال، : کلتعریفَّفعل  

 آینده( داشته باشد. َکَتبُم : نوشتم. َیاُتُب : می نویسد. َسَیاُتُب : خواهد نوشم.

ن، في، َعلی، ، و عالئم اسم وفعل را نپذیرد ممعنی نباشد: کلمه ای اسم که به خودی خود دارای  تعریفَّحرف    انند : م 

 إلی و....

رُسَّالخاِمسَََََََََّّّّّّّّّ َّالد 

 : فعلی اسم که بر حالتی ویا انجام کاری در زمان گذشته داللم نماید.  فعلَّماضيَّ

 .با فعل ماضی در فارسی و ضمایر آن آشنا شده اید

 ضمیر وفعل شال  ضمیر وفعل شال 

ل شخص مفرد   م ما رفتی اَول شخص جمع   تممن رف او 

م شخص مفرد   شما رفتید  دوم شخص جمع  تو رفتی دو 

 ایشان)آن ا( رفتند سوم شخص جمع  او رفم سوم شخص مفرد

 شال دارد وهر شال آن دارای ضمیر وفعل مناسب با آن می باشد.  6همان طور که خواندید. فعل در فارسی 

 = ریشه فعل )بن(+ شناسه. يفعل ماض

بددرای غائددب) مفددرد، مثنددی، جمددع، مددذک ر  صددی هلفددظ یددا صددی ه اسددم، شددش  19ضددي دارای در زبددان عربددی فعددل ماامددا   

کده ودو صی ه بدرای متال م)سدخن گوینده( ) مفرد، مثنی، جمع، مذک ر ومؤنث(یا حاضر برای مخاطب صی هومؤنث( شش 

 یک صی ه آن برای مفرد مذک ر ومؤنث ، وصی ه دیگر برای مثنی وجمع مذک ر ومؤنث اسم.

: کلمه ای اسم که به جای اسم می نشیند واز تارار آن جلوگیری می کند.وضمایر بده دوصدورم منفصدل)جدا(  ضمیر   

 ومت صل)پیوسته( به کار می روند.

 در این درس با سه فعل ماضي آشنا می شوید.(1َََّّّفعلَّماضيَّ)     

د -1 ل شخص مفرد)متالم وحده( : أنا َفعلُم) من انجام دادم( بدرای مدذک ر ومؤن  ضدمیر و ،ث یاسدان بده کدار مدی روداو 

 .لباس ایم را شستم؛ من َغَسلُم َمالب سياسم. أنا  مُ  وشناسه آن أنامناسب آن 



 

 

برای یک مرد حاضر به کار می رود، وضمیر دوم شخص مفرد) مفر مذک ر مخاطب(: أنَم َفَعلَم )تو انجام دادی( -2

 لباس ایم را شستی. اسم.   أنَم َغَسلَم َمالب َسکَ؛ تو مَ وشناسه آن  أنمَ  آن

دوم شخص مفرد)مفرد مؤن ث مخاطب(:أنم  َفعلم  )تو انجام دادی( برای یک زن حاضر به کار می رود، وضمیر  -9

 آن أنم  وشناسه آن م  اسم. أنم  َغَسلم  َمالب َسک ، تو لباس ایم را شستی.

ُت ا( : هر گاه جمله به شال مخاطب بیاید وانجام دهنده فعل آن یک اسم باش نکتهَّ قبل د در این صورم کلمام )یا، أیُّ ا وأیَّ

حمیدٍد؟ ای  یااَّأم َّبدا کلمداتی کده )ال( ندارندد، مانندد: أیدَن َذهبدَم  یاوای از اسم به کار گرفته می شود. هر سه کلمه به معنی 

الُب، هل َذَهبدَم إلدی کر دارای )ال( مانند: أیُّ ا الط  ُت دا بدا کلمده مؤن دث  مادر حمید کجا رفتی؟. وأیُّ ا با کلمه مذ  المدَرَسدة ؟ وأیَّ

ال َبُة، َهل َذَهبم  إلی الَمدَرَسة ؟ ای دانش آموز، آیا به مدرسه رفتی؟. ُت ا الط   دارای )ال( مانند: أی 

مارینََّّ َّالت 

 جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضي خط باشید. -1

ًة.  الف( َنَعم؛ إشَتریُم مالب َس ن سائیَّ

 ن أیَن أَخذَم َقمیَصکَ؟م  ب( 

وق  ج( أیُّ ا الُمساف ُر، أَذَهبَم إلی الفُ  ؟ ال، َذَهبُم إلی الس   نُدق 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید. -2

.         أََکلمَ   أََکلمُ    أَکلم      الف( َکم ُتفاحًة أََکلَم؟ ...............ُتف اَحَتین 

 َرَفعم     َرَفعمَ    َرَفعمُ                     ب( أأنَم ...........الَعلََم؟         

ال بُة، هل ..........َهدیََّتک ؟              أَخذم   ُت ا الط   أَخذمَ   أَخذمُ     ج( أیَّ

الَک .                      أنَم   أنم       أنا       د(  .............َوَجدَم َجو 

رُسَّالّساِدس َّاَلد 

 این درس با دو فعل دیگر فعل ماضي آشنا می شویم.َّدر(2ََّّاضيَّ)فعلَّم     

کر غائب(هَو َفَعَل )او انجام داد( بدرای یدک مدرد غائدب بده کدار مدی رود وضدمیر آن  -1  وَ هدسوم شخص مفرد)مفرد مذَّ

 وشناسه ندارد. هَو َوَصَل إلی َبیت ه، او به خانه اش رسید.

 هديَ  برای یک زن غائب به کار می رود وضمیر آنم)او انجام داد( سوم شخص مفرد) مفرد مؤن ث غائب( هَي َفَعلَ  -2

 اسم. هَي َوَصلَم إلی َبیت  ا، او به خانه اش رسید. مونشانه آخر آن 

 الت مارین

 .جمله های زیر را ترجمه کنید، سپس زیر فعل های ماضي خط باشید -1

ُه صوَم الباب  ثمَّ َذَهَبم. َعم أمُّ  الف(َسم 

ه . ب( اَلُمسل ُم َمن ن ل سان ه  َوَید   َسل َم الن اس  م 


