
  @ payameasman:تلگرامآدرس            عربی  دینی و دبیر مبین دشتی :تهیه کننده            یک نگاه لب عربی هفتم درخالصه مطا                                         بنام خدا  
  عربي عبارتند از:الفباي حروف 

  ياء - واو  - هاء  - نون  - ميم  - الم  - کاف  - قاف  - فاء  - غ@  - ع@  - ظاء  - طاء - ضاد  - صاد  - ش@  -س@  - زاء  - راء  - ذال  - دال  - خاء  - حاء  -جيم  - ثاء  -تاء  - باء  - الف(همزه) - 
  .دارددر عربی نوشتاری (فَصيح) وجود ن» گ، چ، پ، ژ «حروف  - 

    اسم هاي اشارهوانواع اسم(مفرد،مثني وجمع)

  .وبه این اسم ها مفردمی گویند-مانندطالب؛ندارد نشانه مذکّرمانند:طالبةولی اسم  است»ة«مؤنّث اسم اصلی عالمت.مؤنّث يا است مذکّر يا عربی در اسمی هر -
  برای اشاره به دورمی باشد.تلک (آن) وذلک و  برای اشاره به نزدیکهذه (این)و هذا  اسم های اشاره برای مفرد:- 
  »يِْن «َ و » اِن «عبارتنداز:  عالمت های آن-به معنای (دو)می باشد و اسم مثنّی دو عالمت داردکه به آخرکلeت متصل می شود- 

=دو ، طاِلبَتاِن و طاِلبَتَْ@ِ   دانش آموزان یا دانش آموز مانند: طاِلباِن، طاِلبَْ@ِ
  : هذان (برای مذکر) ، هاتان (برای مؤنث)اسم های اشاره برای مثنی - 
  بازیکنان(مرد) العبوَن،العبیَن:نامیده می شود؛ مثال: » جمع مذکّر ساn «جمع بسته و » یَن «یا » وَن «اسم مذکّر با  - 
  العبات:بازیکنان(زن)نامیده می شود؛ مثال: » جمع مؤنّث ساn «جمع بسته و » ات «اسم مؤنّث با  - 
  َشَجر: أَْشجار/مفرد کلمه تغيr می کند؛ مثال:َمسجد:مساجدجمع برخی اسم ها، مکّرس(شکسته) است. در اين جمع شکل  - 
  .برای کلeت مذکر ومونث یکسان بکارمی رود وهؤالء: این ها (برای نزدیک) اولئک: آنها (برای دور) اسم های اشاره برای جمع: - 
  هوالءاملجاهدات- املجاهدونَ  مثال:هوالء- 

  كلمات پرسشي(استفهامي)

  می آید.مثال:هل أنَت مّدرٌس؟ال،أنا طالٌب » ال «یا » نََعْم «هستند که در جواب آن ها » آیا «معنای به » أَ «و » َهْل - 
  هؤالِء الِعبوَن فاِئزوَن. - َمْن هؤالِء؟  - أنا ُمديرُة الُْفنُدِق. - َمْن أنِت؟  - است. مثال:» چه کسانی «یا » چه کسی «به معنای » َمْن « - 

يِّدُة َشفيعّي. - برای مؤنّث است؛ مثال: َمْن هَو أُْستاُذ اللَُّغة الْفاِرسيِّة؟ » َمْن هَي «برای مذکّر و » َمْن هَو «  يُِّد أکربّي/َمْن هَي أُْستاَذُة اللَُّغةالَْعَربيِّة؟  السَّ   السَّ
ّياراُت؟ »ملَْن « -  يوِف  - به معنای[ماِل چه كسی، ماِل چه كسانی]می باشد.مثال:لَِمْن، ِهِذه السَّ   .للضُّ
  ماذا يف الُبستان؟ االشجارُ  - نیز به کار می رود؛ مثال:ماهذا؟هذاَصفٌّ » ماذا، ما هَو، ما هَي «به معنای (چیست)می باشد وبه شکل » ما « - 
  از چن@ کلeتی استفاده می کنيم.» أیَْن «کلمه (أیَن)به معنای (کجاست؟)می باشدودر پاسخ به - 

  اَء)، َجْنَب، ِعنَْد، َحْوَل، بَیَْن، يف، َعلَی، َعلَی اْلَيمِ@، َعلَی الْيَساِر، ُهنا، ُهناكَ َفْوَق، تَْحَت، أماَم، َخلَْف (َور 
  استفاده می کنيم؛ مثال:» ِمْن أیَْن؟ «از اصطالح » شe اهل کجا هستید؟ «و برای اینکه از کسی بپرسیم - 
 -  (   َن أنِت؟ أنا ِمْن خراسان. (أنا خراسانیٌّة)ِمن أیْ  -ِمْن أیَْن أنَت؟ أَنا ِمْن خراسان. (أنا خراسانیٌّ
   َعَرشَُة أْشخاٍص. - است؛ مثال: کَْم َشْخصاً َجنَْب الْبَْحر؟ » چند «به معنای » کَْم « - 

  عددهاي اصلي عبارتنداز:

  اثْناَعَرشَ  - ١٢أَحَدَعَرشَ  - ١١َعَرشَة  - ١٠تْسَعة  - ٩َ�انیَة  - ٨َسبَْعة  - ٧ِستَّة - ٦َخْمَسة  - ٥أْربََعة  -٤ثَالثَة  - ٣اثْناِن  - ٢واِحد  - ١
  (ثَالث، أْربَع، َخْمس )که دانسِ¢ علّت آنها فعالً رضورت ندارد.ماننددراعداد ثَالثَة تا َعَرشَة حذف می شود » ة «گاهی ظاِهر عددهای باال تغيrاتی می کند مثًال گاهی حرف  - 

  فصل هاي سال-روزهاي هفته- رنگ ها

  گاهی به شکل زير نیزبه کار می روند: درزبان عربی رنگ ها»  :زردو أْصَفر :سفید، أبْيَض:سبز، أْخَرض :آبی، أْزَرق:قرمز، أْحَمر:سیاهأْسَود: «رنگ ها- 
   الزم نیست.َسْوداء، َحْمراء، َزْرقاء، َخْرضاء، بَيْضاء و َصْفراء. دانسِ¢ علّت اين تغيr فعالً - 

ِنة:فصل های سال عربی  تاُء:زمستانُفصوُل السَّ يُف:تابستان َو اْلَخريُف :پائیزَو الشِّ بيُع :بهارَو الصَّ   به ترتیب عبارتنداز:الرَّ
  :روزهای هفته عربی عبارتنداز

بْت  أیّاُم األُْسبوعِ    الُْجُمَعة  الَْخميس  األِربعاء  الثُّالثاء  اإلثنَْ@   األَحد  السَّ
    جمعه  پنج شنبه  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  یکشنبه  شنبه  روزهای هفته

  منفي وماضي ماضي ضميروفعل

  ضeیردرزبان عربی وفارسی به شکل منفصل ومتصل بکارمی رودبه جدول زیردقت کنید وآن هارابه خاطربسپارید:-

  مثنی و جمع  مفرد
  متصل:پیوسته  منفصل:جدا  متصل:پیوسته  منفصل:جدا

  ـنا  نَْحنُ  �ما  ـی  أنا �من
  کنَّ  - کُم  - کeُ   أنُتe ، أنُتم ، أنُ¢َّ  �شe  کِ  -َک   أنَت ، أنِت  �تو
  نَّ هُ ـ -ُهم ـ -ـُهe   ُهe ، ُهْم ، ُهنَّ � آنها(ایشان)  ها - ـه   ُهَو ، ِهيَ  �او

  .بسپارید خاطر به را ها آن و کنيد دّقت زیر فارسی و عربی های فعل و ضeیر مقایسهٔ  به. دارد داللت گذشته زمان بر ماضی فعل- 

  �عمث� و   مفرد

ُْن (ما)   ُت:شنيدمَسِمع  �أنا (من)    نا:شنيديمَسِمعْ  ��َ

� (شما)   ِت:شنيد�، َسِمع َت َسِمع �أنَت ، أنِت (تو) �:شنيديد، َسِمعُتم، َسِمعُتماَسِمع �أنتُما ، أنُتم ، أنُ ��ُ  

  َن:شنيدند، َسِمعْ  وا، َسِمعتا، َسِمعَ اَسِمع � ُهما ، ُهْم ، ُهن� (آنها،ايشان)   ْت:شنيدَسِمَع ، َسِمعَ  �ُهَو ، ِ$َ (او) 
    ماخرجوا:خارج نشدند- ماکََتَب:ننوشت/  خرجوا:خارج شدند- فعل ماضی باحرف(ما)منفی می شود:کََتَب:نوشت- 
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