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»َتَعلَّموا اْلَعَربیَّة َفاِنَّها َکالُم الّلِه الَّذی ُیَکلُِّم ِبِه َخْلَقُه«

عربی را یاد بگیرید پس به درستی که آن سخن خداست که به وسیله ی آن با خلقش سخن می گوید. امام صادق )علیه السالم(

)بحاراالنوار / ج 1 / ص 212(  

مقدمه
 کتاب »عربی هفتم برای دانش آموزان تیزهوش« کتابی است از مجموعه ی »رشادت« که مّدرس و مؤلف محترم آقای 

مهدی وحدانی آن را زیر نظر دبیر محترم مجموعه رشادت تألیف نموده اند.
در این کتاب قواعد هر درس در قالب درسنامه به طور خالصه و همراه با مثال ها و تمرین های متنوع بیان شده و 
سپس تمرین های هدفداری برای تسّلط بیش تر بر ترجمه ی دروس و یادگیری عمیق تر قواعد در اختیار دانش آموزان 

قرار داده شده است.
دانش آموزان عزیز برای استفاده بهتر از این کتاب، باید پس از مطالعه ی درسنامه، تمرین های مربوطه به آن درس را با 
دقّت حل کنند و با مراجعه به پاسخ نامه ی پایان کتاب به رفع اشکال بپردازند و در پایان هر درس با پاسخ به آزمون های 

تشریحی و چندگزینه ای میزان یادگیری خود را ارزیابی کنند.
از ویژگی های این کتاب می توان به طراحی تمرین های متعدد و هدفدار مربوط به صرف اسم ها و فعل ها )در قالب 
جدول صرف( و یادآوری مطالب آموخته شده ی درس های قبلی و نشان دادن پیوستگی  درس ها به یک دیگر اشاره 
کرد. دانش آموزان عزیز باید توجه داشته باشند که هر درس هرچند هم که ساده باشد با درس های بعدی در ارتباط 

است و الزم است دائمًا تمرین، تکرار و یادآوری شوند.
امید است این کتاب به پیشرفت دانش آموزان عزیز در یادگیری هر چه بهتر زبان عربی که زبان قرآن است کمک کند.
در پایان الزم می دانیم از مؤلف و دبیر محترم مجموعه و از خانم: مریم گودرزی، سکینه مظاهری )حروف چین و 
 صفحه آرا(، طوبی عینی پور )نمونه خوان( و خانم ها شهبازی فرد، معصومه مقدم، بهاره خدامی )گرافیست ها( که در 

به ثمر رساندن این مجموعه زحمات زیادی متحّمل شده اند، تشکر و قدردانی کنیم.
 خوانندگان محترم می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در رابطه با این کتاب از طریق email با مؤلف محترم 

Mahdi.vahdani@mobtakeran.com .در میان بگذارند
انتشارات مبتکران   
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انواع کلمه در زبان عربی
1. اسم: کلمه ای است که دارای معنی مستقلی است و برای نامیدن اشخاص، اشیاء و حیوانات و... به کار می رود.

حاِمٌد ـ َسعیٌد ـ َمجیٌد ـ ُثَرّیا ـ َمریُم و... 

کتاٌب ـ َقَلٌم ـ باٌب ـ َبیٌت ـ َجَبٌل و...







مانند: 
)در(     )خانه(   )کوه(

جاَجة   ـ  الثَّور  ـ   اَْلَبَقرَة و... اَلّدیک ـ  الدَّ
)گاوماده( )گاونر(   )خروس(  )مرغ( 

2. فعل: کلمه ای است که بر انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در زمانی معین )حالـ  گذشتهـ  آینده( داللت می کند.

َذَهَب: رفت )گذشته(  

مانند:   َیْذَهُب: می رود )حال(

َسوَف َیْذَهُب: خواهد رفت )آینده(

ü

ý

ïïïïïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïïïïïï








حرف: به تنهایی معنی ندارد و رابط میان اسم و فعل می باشد.

مانند: ِمْن ـ فی ـ َعلی  ـ  لـِ ...
)از(    )در(     )بر(     )برای(

مهم ترین عالمت های اسم:
 1( الـ : اَْلکتاُب ـ اْلُمَعّلُم

ـٌ (: ِکتاٌب ـ ُمَعّلٌم  2( تنوین ) ـًـٍ

 3( ة ـ ـة: َبَقرٌَة ـ َشَجرٌَة ـ َسّیارٌة ـ َمْدرََسٌة ـ لَوَحٌة

ـٌ ( نـمی پذیرد. اَْلَجَبُل ـ  اْلِکتاُب اسمی که الـ داشته باشد، تنوین ) ـًـٍ

اسمی که تنوین داشته باشد، ال نـمی پذیرد. َجَبٌل ـ کتاٌب








نتیجه: الکتاٌب غلط است )اسم در زبان عربی یا باید الـ داشته باشد و یا تنوین(  اْلِکتاُب / ِکتاٌب

 ( نـمی پذیرند. )مریٌم  غلط است( ـٌ  اسم های دخرت )مریُم، فاطمُة، َسعیدُة، َزیَنُب و...( هیچ گاه تنوین )ـًـٍ

اسم ها و شکل های حروف الفبا در زبان عربی:
شکل حروف الفبا: ا ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ ل  ـ م ـ ن ـ و ـ 

ه ـ ی ـ أ

اسم حروف الفبا: الف ـ باء ـ تاء ـ ثاء ـ جیم ـ حاء ـ خاء ـ دال ـ ذال ـ راء ـ زاء ـ سین ـ شین ـ صادـ ضاد ـ طاء ـ ظاء ـ َعین ـ َغین 

فاء ـ قاف ـ کاف ـ الم ـ میم ـ نون ـ واو ـ هاء ـ یاء ـ همزه

ü

ý

ïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïï

تذکر: 4 حرف »پ ـ چ ـ ژ ـ گ« )گچ ـ پژ( در زبان عربی َفصیح )نوشتاری( وجود ندارد.

فرق همزه با الف
الف همیشه ساکن است و هیچگاه در اول کلمه نـمی آید مانند: عـالـِم و حرکت حرف قبل از الف، ــَـ )فتحه( می باشد )و معموالً 

این حرکت را نـمی گذارند( َطالٌِب  طالٌِب 
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ـ( را می پذیرد و در اول، وسط و آخر کلمه نیز می آید.  ـٌ ـُـ( )ــًــٍـ ـْـ( بقیه  حرکت ها )ــَـــِــ ولی همزه عالوه بر ساکن )ـ
مانند:  رَأْی  ـ  أََسد  ـ  فاِئز  ـ   َبَدأَ

)نظر(   )شیر(       )برنده(     )رشوع کرد(   

نکته خواندنی  

حروف شمسی و قمری: از 28 حرف الفبای زبان عربی، )به جز الف( 14 حرف شمسی و 14 حرف قمری هستند. )حرف الف نه 

شمسی است و نه قمری(

)شنل زرد ست   (
 ث ط 

ظ
ض
ذ

 ص
حروف شمسی: ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن        

اگر اسمی با حرف شمسی آغاز شود )رَُجٌل ـ َشَجرٌَة( و بخواهیم در ابتدای این اسم الـ قرار دهیم )الـرُجُل ـ الَشَجرَُة( حرف لـ را 

َجرَُة  نـمی خوانیم و روی حرف شمسی تشدید گذاشته و می خوانیم: اَلرَُّجُل ـ اَلشَّ

حروف قمری: أ ـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ م ـ ه ـ و ـ ی

اگر اسمی با حرف قمری رشوع شود )َجـَبـٌل ـ َولٌَد( و بخواهیم در ابتدای اين اسم الـ بیاوریم )الـَجَبُل ـ الـَولَُد(، حرف لـ را ساکن 

تلّفظ می کنیم و می خوانیم: اَْلَجَبُل ـ اَْلَولَُد 

انواع اسم  )از نظر جنس(:

هر اسمی در زبان عربی یا مذکر است یا مؤنث

)خروس(     )گاو نر(      )شیر(

)گاو ماده(   )مرغ(

مذکر: بر انسان یا حیوان نر داللت می کند. مانند: َسعیٌدـ  َحمیٌدـ  َمجیٌدـ  اَلّطالَِب ـ   اَلّدیک ـ    اَلثَّور  ـ    اَْلََسد و...

جاَجةُ مؤنث: بر انسان یا حیوان ماده داللت می کند. مانند: َمریُم ـ َسعیَدةُ ـ اَلّطالَِبةُ ـ اَْلَبَقرةُ ـ  اَلدَّ
اسم 







عالمت های اسم مذکر و مؤنث

اسم مذکر:  × )نشانه ندارد( 

اسم هایی مانند: َجَبٌل ـ ِکتاٌب ـ َصٌف و... چون عالمت ة ـ ـة ندارند، مذکر به شامر می آیند.

اسم مؤنث: ة ـ ـة  عالمت اصلی اسم مؤنث ة ـ ـة می باشد.

اسم هایی مانند: َجزیرٌَة ـ َشَجرٌَة ـ َمْدرََسٌة و... چون عالمت ة ـ ـة دارند، مؤنث به شامر می آیند.

اسم اشاره:

 هذا َجَبٌل: این کوه )است(.
مانند

   مذکر: هذا 






نزدیک

 هِذِه َشَجرٌَة: این درخت )است(.
مانند

   مؤّنث: هِذِه 

 ذلَک َجَبٌل: آن کوه )است(.
مانند

مذکر: ذلَِک    






 دور  

ِلکَ َشَجرٌَة: آن درخت )است(   مؤنّث: تِلَک مانند ت
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جدول رصف اسم:
  عدد

جنس
مفرد

[ اسم اشارة نزدیک]
هذا َجَبٌل: این کوه استمذکر

هِذِه َشَجرٌَة: این درخت استمؤّنث

 اسم از نظر عدد )تعداد(:

مفرد: 1 نفر   ُمَعّلٌم )1 معلم( / کتاٌب )1 کتاب(
)شیء(

مثّنی: 2 نفر  ُمَعّلامِن )2 معلم( / ِکتاباِن )2 کتاب(
 )شیء(

جمع: بیش از دو نفر  ُمَعّلموَن )معلم ها( / ُکُتب )کتاب ها(
)بیش از دو شیء(

ü

ý

ïïïïïïïïïïï

þ

ïïïïïïïïïïï

 این دانشمند است.فّن ترجمه:

 این دانشمندی است.
این جمله را می توان به دو صورت ترجمه کرد: هذا عالٌِم. 

 جدول های داده شده را مانند مثال )2 و1 جدول( کامل کرده و ترجمه کنید.

مثال 1:
عدد

مفردجنس

[اسم اشارة نزدیک]
هذا ِکتاٌب: این کتاب است.مذکر

هِذِه َمْدرََسٌة: این مدرسه است.مؤّنث

مثال 2:
 عدد

مفردجنس

[اسم اشارة دور]
: آن کالس است.مذکر ذلَک َصفٌّ
تلَک لَوَحٌة: آن تابلو است.مؤّنث

 عدد
جنس

مفرد

[اسم اشارة دور]
.......... َقَلٌم: .........................مذکر

.......... َجزیرٌَة: .........................مؤّنث

  عدد
مفردجنس

[اسم اشارة نزدیک]
..........  َثـَمٌر: .............................مذکر

.......... َشَجرٌَة: ........................مؤّنث

)1(

)3(
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عدد
جنس

مفرد

[اسم اشارة دور]
ٌب: ........................مذکر .......... َولٌَد ُمَؤدَّ

َبٌة: ........................مؤّنث .......... ِبْنٌت ُمَؤدَّ

عدد
جنس

مفرد

[اسم اشارة نزدیک]
.......... ُمَعّلٌم ُمحرَتٌَم: ........................مذکر

.......... ُمَعّلمٌة ُمحرَتََمٌة: ........................مؤّنث

عدد

جنس
مفرد

[اسم اشارة دور]
.......... طالٌِب ناِجٌح: ........................مذکر

.......... طالِبٌة ناِجَحٌة: ........................مؤّنث

عدد
جنس

مفرد

[اسم اشارة نزدیک]
: ........................مذکر .......... عالٌِم ایرانیٌّ

ٌة: ........................مؤّنث .......... عالَِمٌة ایرانیٌّ

عدد
جنس

مفرد

[اسم اشارة دور]
.......... رَُجٌل ناِجٌح: ........................مذکر

.......... إمرأٌة ناِجَحٌة: ........................مؤّنث

 عدد
جنس

مفرد

[اسم اشارة نزدیک]
.......... شاِعٌر َکبیٌر: ........................مذکر

.......... شاِعرٌَة َکبیرٌة: ........................مؤّنث

)2(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(
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ضامیر منفصل )جدا( : من، تو، او ...

در زبان فارسی 6 صیغه و در زبان عربی 14 صیغه داریم.

در این درس فقط با صیغه های مفرد )مذکر، مؤّنث( آشنا می شویم:

جمعمفرد

مامن

شامتو

ایشان)آن ها(او

ضامیر منفصل:

غایب

عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

1. هَو طالٌِب.مذکر

او دانش آموز )است(.

.......................................... .2

.......................................... 

.......................................... .3

.......................................... 

.مؤّنث 4. هَی طالَِبـٌةٌ

او دانش آموز )است(.

.......................................... .5

.........................................

.......................................... .6

.......................................... 

مخاطب

عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

مذکر
7. أنَت طالٌِب.

تو دانش آموز )هستی(.

.......................................... .8

.......................................... 

.......................................... .9

.......................................... 

10. أنِت طالَِبـٌة.مؤّنث

تو دانش آموز )هستی(.

.......................................... .11

.......................................... 

.......................................... .12

.......................................... 

متکّلم

مع الغیروحده

13. أَنا طالٌِب.

من دانش آموز )هستم(.

أَنا طالَِبـٌة.
من دانش آموز )هستم(.

..........................................14

..........................................
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ضامیر مّتصل: )کتاَبـم، کتاَبـت، کتاَبـش...(

غایب

عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

1. کتاُبـُه.مذکر

کتاَبش / کتاِب او

.......................................... .2

.......................................... 

.......................................... .3

.......................................... 

4. ِکتاُبـها.مؤّنث

کتاَبش / کتاِب او

.......................................... .5

.......................................... 

.......................................... .6

.......................................... 

مخاطب

عدد

جنس
جمعمثّنیمفرد

7. کِتابَُک.مذکر

کتاَبت / کتاِب تو

.......................................... .8

.......................................... 

.......................................... .9

.......................................... 

10. کِتابُِک.مؤّنث

کتاَبت / کتاِب تو

.......................................... .11

.......................................... 

.......................................... .12

.......................................... 

متکّلم

مع الغیروحده

13. کتابـی

کتاَبم / کتاِب من

..........................................14

..........................................   
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 نام هر تصویر را با اسم اشارة نزدیک بنویسید. )دو لغت اضافه است( 
)َجَبٌل ـ َشَجرٌَة ـ َوَلٌد ـ َصفٌّ ـ ِبْنٌت – َثـَمٌر(

	 	 	 	
.....................  ......................  .....................    ....................  

 فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.
...........................   هذا اْلَوَلُد فی هِذِه اْلَمْدرََسِة. 

.......................... َجرَِة لَذیٌذ.    َثـَمُر هِذِه الشَّ

..........................   ُمجاَلَسُة اْلُعَلامِء ِعباَدٌة. 

.......................... ِلَک اْلَمْرأَُة َطبیَبٌة.     ت

 متضاد کلمات زیر را بنویسید.

 ُمؤِمٌن ≠ ............. ذلَِک ≠ ........... عالٌِم ≠ ........... َکبیٌر ≠ ...........

 جمع اسم های زیر را بنویسید.
  ِبْنٌت: ...........  َشَجٌر: ...........  َولٌَد: ...........  طالٌِب: ...........

: ...........  عالٌِم: ...........  رَُجٌل: ...........  کتاٌب: ...........   َصفٌّ

 از میان کلمات داده شده اسم و حرف را مشخص کنید.

 آَفٌة: ............. ِبـ : ................ هذا: ............. َکـ : ............. اْلـُمجالََسُة: ........... 

: ...........   فی: ............. َثـَمٌر: ..................  َکبري: ............ اْلِبنُت: .......... َصفٌّ

ِلَک: ........... َو: .....................  ُحْسن: ........... لـِ : ............. ال: .............. ت

 ترجمه های ناقص را کامل کنید.

.............. دانش .................... است.   آَفُة اْلِعلِم الّنسیاُن.  

.............. پزشک است.   ذلَک الرَُّجُل َطبیٌب.  

  ُمجالََسُة اْلُعَلامِء ِعباَدٌة.  ......................... عبادت است.

......................... نیمی از دانش است. ؤاِل ِنصُف اْلِعْلِم.     ُحْسُن السُّ
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 در جاهای خالی گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

□َفریَضٌة□قیَمٌة□ناِجٌح َطَلُب اْلِعلِم .............. .
□النِّسیاُن□َقویٌّ□َبرویُن ذلَک الرَُّجُل .............. .

. فِّ □اللَّوَحُة□اْلَمدرََسُة□اْلَجَبُل تِلَک .............. ِفی الصَّ
□َکـ□ِبـ□َو اَْلعالُِم اْلـُمؤِمُن .......... َجَبِل الرَّْحَمِة َو الّنوِر.

 نام هر تصویر را با اسم اشاره دور بنویسید. )َوَلٌد ـ َثـَمٌر ـ َطبیَبٌة ـ َلوَحٌة(

    

...................... .4  ...................... .3  ....................... .2  ...................... .1  

 کلمه ی ناهماهنگ در هر ردیف را مشخص کنید.

□َجزیرٌَة□قیَمٌة□َشَجرٌَة□ َثـَمرٌة
□ناِجٌح□رَُجٌل□ِبْنٌت□ طالٌِب 

□تلک□ِبال□ذلَِک□ هذا
□أشجاٌر□ُصفوٌف□ِجباٌل□  َبناٌت 

 با توجه به ترجمه ی فارسی داده شده، با کلمات پراکنده جمله بسازید.

.................................................. آن دخرت، در کالس اول است.     . فِّ ِل، فی، تِلَک، اْلِبْنُت، الصَّ   اْلَوَّ

.................................................. َثـَمُر. ميوه ی اين درخت بزرگ، خوشمزه است.   َجرَِة،      اْلَکبريَِة، هِذِه، لَذيٌذ، الشَّ

 در جاهای خالی اسم اشارة خواسته شده را بنویسید.

َجرَُة، ِبال َثـَمٍر. )دور(   .............. الرَُّجُل، عالٌِم. )نزدیک(  .............. الشَّ

  .............. اْلِبْنُت، ناِجَحٌة. )نزدیک(  .............. الّشاِعرَُة، َبرویُن. )دور(

  .............. اْلَولَُد، ناِجٌح. )نزدیک(  .............. اْلَجَبُل، ُمرَتِفٌع )دور(

 مؤنّث کدام جمله صحیح است؟

  هذا الرَُّجُل، شاِعٌر.

ب. تِلَک اْلَمرأَُة، شاِعرٌَة. □ الف. هِذِه اْلَمرأَُة، شاِعرٌَة. □   

  ذلَِک اْلَولَُد، ناِجٌح.

ب. تِلَک اْلِبْنُت، ناِجَحُة. □ الف. تِلَک اْلَولَُد، ناِجَحٌة. □	  
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 موارد خواسته شده را بنویسید.

.................. ..................  متضاد »َکبرٌي«:     اسم اشاره دور »مؤّنث« 

.................. ..................  مؤّنث »َجمیٌل«:    جمع »َصٌف«: 

.................. ..................  مفرد »ُطاّلٌب«:     مذکر »تِلَک«: 

 معادل مؤنّث اسم های زیر را بنویسید.

  رَُجٌل )............(  عالٌِم )............(  ذلَک )............(  َکبرٌي )............(

  أوالد )............(  هذا )............(  ناِجٌح )............(  َطبيٌب )............(

 غلط های مشّخص شده را اصالح کنید.

............................ فُّ َکبیٌر.    تِلَک الصَّ

............................   هِذِه اللَّوَحُة َجمیٌل. 

............................   ذلَک اْلَجَبُل ُمرَتِفَعٌة. 

............................   ذلَک اْلَولَُد فی هَذا اْلـَمْدرََسِة. 
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 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. )2(

.................................................   تِلَک اْلـَمْرأَُة َطبیَبٌة.   

.................................................   ُمجالََسُة اْلُعَلامِء، ِعباَدٌة.  

.................................................   . فِّ   هَذا اْلَولَُد، فی ذلَِک الصَّ

................................................. َجِر ِبالَثـَمٍر.    اْلعالُِم ِبال َعَمٍل َکالشَّ

 ترجمه ی ناقص را کامل کنید. )2(

.......... دانش، ............ است.   آفُة اْلِعلِم الّنسیاُن.  

.................... دانشمند است.   تِلَْک اْلَمْرأَُة، عالَِمٌة.  

............ مانند ............ است.   ذلَک الرَُّجُل، َکاْلَجَبِل.  

َجرَُة، ِبالَثـَمٍر.   ........... درخت، .............. است.   هِذِه الشَّ

 فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید. )2(

................... ، َکبرٌي.   فُّ   هَذا الصَّ

...................   ذلک اْلَولَُد، ناِجٌح.  

...................   َطَلُب اْلِعْلِم َفريَضٌة.  

................... ؤاِل ِنصُف اْلِعلِم.    ُحْسُن السُّ

 ترجمه ی ناقص را کامل کنید. )1(

این پزشک، موّفق است. بیُب................ .    .................. الطَّ

این دخرت، دانش آموز موّفقی است.   هِذِه ............. طالَِبٌة................. . 

 در جاهای خالی اسم اشارة مناسب بنویسید. )1(

  .......... الّلوَحُة َجمیلٌة. )دور(  .......... اْلَجَبُل ُمرَتِفٌع. )دور(

. )نزدیک( ِل. )نزدیک(  ......... الرَُّجُل َقویٌّ فِّ ااْلَوَّ   .......... اْلِبْنُت ِفی الصَّ

 موارد خواسته شده را بنویسید. )1(

  مفرد »َفراِئض«: ..........   جمع »طالٌِب«: ............

  مرتادف »ُموفَّق«: ..........  مذکر »َبنات«: ..........

 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. )1(

بيُب .......... . □ناِجٌح□َمرأٌة□َبرویُن ذلک الطَّ
َجرَِة لَذيٌذ. □َثـَمُر□رَْحَمُة□آَفُة .......... هِذهِ الشَّ

□ُطاّلُب□طالبُة□طالُِب ُسَمّيُة .......... هِذهِ اْلَمْدرََسِة.
□الرَّْحَمِة □اْلِعْلِم□النِّسياِن اْلعالُِم اْلُمؤِمُن َکَجَبِل .......... َو الّنوِر.
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 معنی کلمه ی »پیروز« کدام گزینه است؟ 

  فاِضلٌ  ناِجحٌ  عالِمٌ  َقویٌّ

 نگارش )نوشتن( کدام جمله صحیح است؟ 
  هذا لَوَحٌة.  تلِک ِبْنٌت.  ذلَک َسّیارٌة.  هِذِه َجَبٌل.

 ترجمه ی »هَذا اْلَوَلُد فی تِلَک اْلَمدرََسِة« در کدام گزینه صحیح است؟
  آن پرس در این مدرسه است.   آن پرس در آن مدرسه است.

  این پرس در آن مدرسه است.     این پرس در این مدرسه است.

 گزینه ی نامناسب برای جای خالی عبارت »تِلَک .............. عاِلَمٌة.«؟

  ُمَعلَِّمةٌ  طالبةٌ   ِبنٌت   شاِعٌر

 ترجمه ی صحیح جمله »این پزشک، موفق است«؟
بیَبُة، ناِجٌح.    هِذِه الّطبیُب ناِجٌح.    هَذا الطَّ

بیَبُة، ناِجَحٌة.    هَذا الّطبیَبُة ناِجَحٌة.    هِذِه الطَّ

 اسم اشاره در کدام جمله درست به کار نرفته است؟
  ِبنُت هَذا الرَُّجِل ِفی اْلَمدرََسِة.    َولَُد ذلَِک الرَُّجِل ناِجٌح. 

َجرَِة لَذیٌذ.  .    َثـَمُر هَذا الشَّ فِّ   هَذا اْلُمَعلُِّم فی ذلَِک الصَّ

 مؤنّث کلمه ی »َوَلٌد« کدام گزینه است؟
  اِْمَرأَةٌ  َولََدةٌ  َبناٌت  ِبْنٌت

 در کدام گزینه همه ی اسم ها »مؤنّث« هستند؟
ِلَک، آَفٌة، َشَجٌر عالِمٌة، تِلَک، َمریُم، َجَبٌل   هِذِه، ت  

، ناِجَحةٌ   لَوَحٌة، ِبْنٌت، َمرأٌَة، تِلک فُّ   قیمٌة، َجزیرٌَة، الصَّ

 جمع کدام گزینه غلط است؟
  طالٌِب: ُطاّلٌب   رَُجٌل: اَرُجٌل

: ُصفوٌف   َشَجٌر: أشجاٌر   َصفٌّ

 کدام اسم مذکر است؟ 
  أوالد  َجزیرَة  ِبْنت  قیمة
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ُل )نوُر الْکَالِم( رُس اْلوَّ الدَّ

آموختيم که هر اسمی در زبان عربی يا مذکر است يا مؤّنث:

مذکر: علیٌّ ـ امرٌي ـ طالٌب ـ ناِجٌح ـ َجَبٌل ـ َصفٌّ و...

مؤّنث: فاطمُة ـ َمريُم ـ طالَِبٌة ـ ناِجَحٌة ـ َشَجرٌَة ـ َمْدرََسٌة و...








اسم

نکته مهم:

اسم هايی مانند: َجَبٌل ـ َصفٌّ و... چون عالمت مؤّنث )ة ـ ـة( ندارند مذکر به شامر می آيند.  

اسم هايی مانند: َجزيرٌَة ـ َشَجرٌَة و... چون عالمت مؤّنث دارند، مؤّنث به شامر می آيند.

اسم اشاره

)نزدیک(

اسم اشارهمذکر: هذا )اين(

)دور(

مذکر: ذلک )آن(

مؤّنث:تلک )آن(مؤّنث: هِذِه )اين(

اسم مثّنی 

اسمی است که بر دو شیء )شخص( داللت می کند، مانند َجَبالِن )دو کوه( طالباِن )دو دانش آموز(

عالمت های اسم مثّنی

)اِن ، یِن(

عالَِمتـاِنَشَجرَتـاِنطالبـاِنَصّفـاِنَجَبلـاِن

ـْیِن َجَبَلـْیِن عالَِمَتـْیِنَشَجرَ َتَْیِنطالَِبـْیِنَصفَّ
)دو دانشمند()دو درخت( )دو دانش آموز()دو کالس()دوکوه(

اسم های اشاره مثّنی
مذکر: هذاِن )هَذْیِن(: این دو، اينها، این

مؤّنث: هاتاِن )هاَتْیِن(: این دو، اينها، این

1. اِن ـ یِن در اسم های مثّنی، تأثیری در معنا ندارند. ِکتاباِن، ِکتابَْیِن: دو کتاب
ـ( خوانده می شود. )ُمَعلَِّمْیِن( ـَ 2. حرِف قبل از یـ در اسم های مثّنی با حرکت فتحه )ـ
ـ( دارد. )َقَلامِن ـ َقَلَمْیِن( ـِ 3. هشدار: حرف »ن« در اسم های مثّنی، حرکت کرسه )ـ

4. اسم های مفرد مؤّنث )َشَجرٌَة ـ طالَِبٌة و...( هرگاه به مثّنی تبدیل شوند، »ة ـ ـة« به » تـ « تبدیل می گردد. 
)َشَجرٌَة + اِن  َشَجرَتاِن / طالَِبٌة + اِن  طالَِبتاِن(

5. برای تشخیص مذکر و مؤّنث بودِن اسم های مثّنی، به مفرد آن ها توجه می کنیم.
ِبْنتاِن )دو دخرت(   ِبْنت )دخرت(َبیتاِن )دوخانه(  َبْیت )خانه(

   )مثّنای مؤّنث(    )مفرد مؤّنث()مثّنای مذکر(       )مفرد مذکر(

ِنْعَمتاِن )دو نعمت(   ِنْعَمة )نعمت(َورَْدتاِن )دو گل(  َورَْدة )گل(

         )مثّنای مؤّنث(      )مفرد مؤّنث( )مثّنای مؤّنث(     )مفرد مؤّنث(
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)امنیت(   )فراموشی(    )شاد(       )تشنه(

جمع مکرس مفرد

 )دین ها(               )بدن ها(
  أمان،   ِنسیان،  َفرحان،  َعطشان.         اَدیان)جمع دين(، اَبدان)جمع بدن( مثّنی نیستند. )با اینکه آخرشان»ان« دارند(

üý ïïïïïïïïïïïïïïïþ ïïïïïïïïïïïïïïï üý ïïïïïïïïïïïïïïïþ ïïïïïïïïïïïïïïï

6. اسم هایی  مانند:  

اسم








مذکر:  × )بدون عالمت(  ُمَعلٌِّم ـ َجبٌَل

مفرد

مؤّنث:  ة ـ ـة )ُمَعلَِّمـٌة ـ َشَجرٌَة(

  شیء: َجَبلـاِن ، َجَبَلْیِن

 شخص: ُمَعّلمـاِن ،ُمَعّلَمْیِن
مذکر: اِن ـ یِن








مثّنی
مؤّنث: تاِنـ  َتیِْن

 شیء: َشَجرَتاِن ، َشَجرََتْیِن

 شخص: ُمَعّلَمتاِن ، ُمَعلَِّمَتْیِن








اسم اشاره

 مذکر:  هذا / ذلک

 مؤّنث: هِذِه / تلک
مفرد








مثّنی
  مذکر:  هذاِن )هَذیِن(  این دو، این ها، این

  مؤّنث:  هاتاِن )هاَتْیِن(  این دو، این ها، این








 جدول ها را مانند مثال کامل کنید. )رصف کنید( 

مثال:

اسم

عدد

جنس
مثّنیمفرد

هذا َصٌف.مذکر
این کالس است.

هذاِن َصّفاِن.

این ها، دوکالس هستند.

هِذِه ناِفَذٌة.مؤّنث

این پنجره است.

هاتاِن ناِفَذتاِن.

این ها، دو پنجره هستند.

اسم

عدد

جنس
مثّنیمفرد

مذکر
هذا َجَبٌل.

..........................................

..........................................

..........................................

هِذِه َمْدرََسٌةمؤّنث

..........................................

..........................................

..........................................
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مثال:

اسم

 عدد
جنس

مثّنیمفرد

هذا ُمَعلٌِّم.مذکر
این معلم )مرد( است.

هذاِن ُمَعلِّامِن.
این ها، دو معّلم هستند.

هِذِه ُمَعلَِّمٌة.مؤّنث
این معلم )زن( است.

هاتاِن ُمَعلَِّمتاِن.
این ها، دو معّلم )زن ( هستند.

جدول ها را مانند مثال کامل کنيد. )رصف کنید(

اسم

 عدد
جنس

مثّنیمفرد

مذکر
هذا طالٌِب.

..........................................

..........................................

..........................................

مؤّنث
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

اسم

عدد
جنس

مثّنیمفرد

هذا، عالٌِم َکبیٌر.مذکر

..........................................

..........................................

..........................................

مؤّنث
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

اسم

عدد
جنس

مثّنیمفرد

هذا ناِجٌح.مذکر

..........................................

..........................................

..........................................

مؤّنث
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

اسم

 عدد
جنس

مثّنیمفرد

هذا، رَُجٌل ُمؤِمٌن.مذکر

..........................................

..........................................

..........................................

هِذه، اِْمَرأٌة ُمؤِمَنٌة.مؤّنث

..........................................

..........................................

..........................................
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