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فِّ الّسابِع، کَیَْف حالُکُم؟ الُم علیکم؛ َأهالً و سهالً بِکُم فِی الصِّ السَّ
سالم بر شما؛ خوش آمدید به کالس هفتم. حال شما چه طور است؟

خواندنی بچه ها سالم: یم دونید »سالم« یعین یچ؟ سالم یعین ُصلح، سالم پیام دوسیت و محبت است. یعین من با تو دوستم. در زمان جاهلیت )قبل از پیامبر( وقیت 

عرب های بیابان نشین به هم سالم یم کردند یعین نه تنها با هم دوست و هم پیمان یم شدند که مال و جان و ناموس اون ها از طرف هر کدوم در امان بود و کیس به کیس 
دیگه خیانت یا باهاش جنگ نیم کرد.

آفة: آفت، آسیب
آَفُة العلم النّسیاُن: آفت دانش فراموشی است.

األَمان: امنیت
دو  اأَلمان:  َو  حُة  الصِّ َمْجهولَتاِن؛  نِْعَمتاِن 

نعمت ناشناخته اند: تندرستی و امنیت
َأوسط: میانه ترین

خیر األُمور أَوسطها: بهترین کارها میانه ترین 
آن هاست.

باِل عمل: بی عمل
البِنت: دختر

ثََمر: میوه
الَجبَل: کوه

الَحجر: سنگ

َحدیقة: باغ
ُحسن: خوبی
َخَشبّی: چوبی

صندلی  دو  این  َخَشبّیاِن:  الکرسّیان  ٰهذاِن 
چوبی هستند.

َأحیاء: زندگان
هر: روزگار الدَّ
َذَهب: طال، زر

َأَدُب المرِء َخْیٌر مْن َذَهِبِه: ادب انسان بهتر 
از طالی اوست.

ِرضا: خوشنودی
َسبعین: هفتاد

َسنة: سال

َصداقة: دوستی
ّف: کالس الصَّ

حُة: تندرستی الصِّ
َغر: کودکی الصِّ

الّطالبة: دانش آموز
ٰهِذِه الّطالبُة ناجحٌة: این دانش آموز، موفق است.

َعداوة: دشمنی
ِعبْرة: پند

فائز: بَرنده، رستگار
ٰهُوالِء الّلعبون فائزون: این بازیکنان برنده اند.

فخر: افتخار
فریضة: واجب
َفاّلح: کشاورز

ٰهذا جبٌل جمیٌل. ٰهِذِه ُصورٌة جمیلٌة. 

این کوه زیبایی است. این تصویری زیباست.
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الِقَصص: قّصه ها/ داستان ها
في ُکتُب الِقصص ِعبٌَر: در کتاب های داستان 

پندهایی است.
قیمة: ارزش، بها

َجِر: مثل درخت َکالشَّ
َکنْز: گنج

کبیر: بزرگ
ُکرسّیاِن: دو صندلی

الاّلِعب: بازیکن
لِٰهذا: این دارد/ دارد

ِفّ نافذتاِن جمیَلتاِن: این کالس  لِٰهذا الصَّ

دو پنجرءه زیبا دارد.

اللَّوحة: تابلو

ُمجالَسة: همنشینی

ُمجالََسُة العلماء عبادٌة: همنشینی با دانشمندان 

عبادت است.

ُمجاهدون: رزمندگان/ مجاهدان  

ِمفتاح: کلید

َمجهول: ناشناخته

الَمْرَأُة: زن

الَمسرور: خوشحال

َمْوت: مرگ

ناجٌح: موفق

النِّسیان: فراموشی

نَْظَرٌة: نگاهی/ یک نگاه

در  اول  درس  اأَلّول:  الّدرس  إلی  نَْظَرٌة 

یک نگاه

النَّظیف: پاکیزه

نافذة: پنجره

واقف: ایستاده

الوالدین: پدر و مادر

الَوردة: گل

المترادف : کلمات هم معنی

لمیذ )دانش آموز(عجیب  غریب )شگفت(ُحْسن  خیر )خوبی( ظر )فکر و نظر(الطّالِب  التِّ أی  النَّ الرَّ

یاء )روشنایی(ُمرتِفَعة  باِسقة )بلند(فریضة  تکلیف )واجب( الَمسرور  الَفرِح )خوشحال(الّنور  الضِّ

ُمجالََسة  ُمصاحبة )همنشینی(الَمرء  االنسان )آدمی(الولد  اإِلبن )پسر(ناجح  فائز )پیروز(

المتضاد: کلمات مخالف

لَك  علیَك )به سود تو  به ضرر تو(الّصالِح  الفاِسد )نیکوکار  بدکار(جمیل  کریه )زشت  زیبا(

خیر  شّر )خوبی  بدی(مْوت  حیاة )مرگ  زندگی(العالِم  الجاِهل )دانا  نادان(

مسرور  محزون )خوشحال  ناراحت(جالِس  واقف )نشسته  ایستاده(الناِجح  الَکسل )موفق  تنبل(

َعداوة  َصداقة )دشمنی  دوستی(المؤمن  الکافِر )باایمان  بی ایمان( َکبیر  صغیر )بزرگ  کوچک(

فائز  راسب )موفق  مردود(مجهول  معلوم )ناشناخته  شناخته شده(ُمرتَفع  قصیر )بلند  کوتاه(

ور  الظُّلمة )روشنایی  تاریکی( حة  الَمَرض )سالمتی  بیماری(النُّ الصِّ

الُجموع: جمع های سالم و مکّسر

ُصلَحاء  صالح )نیکوکار(أَنوار  نور )روشنایی(َسَنوات  َسَنة )سال(بَنات  بِنت )دختر(

أَحْیاء  حَّی )زنده(ِعبَر  ِعبرة )پند(َمکاتب  َمْکتبة )کتابخانه(ِجبال  جَبل )کوه(

أَحجار  حَجر )سنگ(ُکنوز  کنز )گنج(أَطّباء  طبیب )پزشک(ُعلماء  عالِم )دانا(

حَدائق  حَدیقة )باغ(ُأمور  أَمر )کار، امر(ِرجال  َرُجل )مرد(أَْشجار  َشَجرة )درخت(

َمفاتیح  مِفتاح )کلید(أَْخشاب  َخَشب )چوب(ناِجحون  ناِجح )موّفق(طاُّلب  طالِب )دانش آموز(

َکراسّي  ُکرسّي )صندلی(آراء  رأی )نظر(تَمارین  تَمرین )تمرین(فرائض  فَریضة )واجب(

کِبار  کبیر )بزرگ(أَیّام  یوم )روز(َمدارس  َمْدَرسة )مدرسه(أَْوالد  َولد )فرزند(
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ِمَ ِة لا ُةَمیق و ِماة لا ُمُرق    کة لا زقن مق ْة لا رم دلة زونم لاودا

در دنیای کلمات برخی از اسم ها برای »اشاره« به سوی یک چیز و یا یک انسان است. در زبان فارسی برای اشاره به کسی یا چیزی از کلمات »این« 

و »آن«/ »این ها« و »آنان« استفاده می کنیم. فقط یک تفاوت کوچک با عربی دارد و آن هم: مؤّنث و مذّکر است.
منظور از اسم مؤّنث، جنس ماده یا زن بودن است و منظور از اسم مذّکر جنس نر یا مرد بودن است.

حاال یه سؤال چه ربطی این موضوع به اسم اشاره داره؟! اسم اشاره هم همین طوره، یعنی اگه بخوایم به یه دانش آموز پسر اشاره کنیم می گیم  

لمیَذُة )این دانش آموز(. لمیُذ )این دانش آموز( و اگر بخواهیم به یه دانش آموز دختر اشاره کنیم می گیم  هٰذِه التِّ هٰذا التِّ
نتیجه برای اشاره به اسم مؤّنث از »هٰذِه« استفاده می کنیم و برای اشاره به اسم مذّکر از »هٰذا«.

خواندنی در بعیض از زبان های دنیا برای هر اسیم یک مؤنّث و مذکّر دارند )مثل زبان آلماین( در عریب هم همین طوره!! اگر شما بخواهید بگویید: »دانش آموز« بستیگ 

داره به این که آن دانش آموز »پسر« باشه یا »دختر«. التلمیُذ )دانش آموز پسر(، التِّلمیذُة )دانش آموز دختر(.
مثال هِٰذِه ُصوَرٌة جَمیلٌة َو هٰذا جَبٌَل جمیٌل: این تصویر زیبایی است و این کوه زیبایی است.

خواندنی جالبه بدونید که در زبان عریب هر اسیم که »ة« داشته باشه  مؤنّثه و هر اسیم که »ة« نداشته باشه  مذکّره. 

 هذِه لَْوحٌة )این تابلو است.(  هذا َصفٌّ )این کالس است.(
پس »ة« ییک از عالمت های اسم مؤنّثه که اگر به اسیم هم که اونو نداره اضافش کنیم، اون هم مؤنّث یم شه.

مؤنّث هِٰذِه معّلمٌة. هٰذا معلٌِّم 

مثال حاال که با دو اسم اشاره »هذه« و »هذا« )هر دو اشاره به نزدیک اند( آشنا شدیم، شما با توجه به تصاویر و شکل های زیر از اسم  اشارءه 

مناسب استفاده کنید.

...............  غابٌة................  ِعنٌَب................  طبیبٌة................  طبیٌب.
گفتیم که »هٰذا« و »هٰذِه« اسم اشاره به نزدیک اند، پس اسم اشاره به دور چه کلماتی هستند؟!

البته یادگیری اون ها هم سخت نیست:
»تِلَك«  آن  برای مؤّنث؛ تِلَك اِمرأٌة )آن زنی است.( »ٰذلَِك«  آن  برای مذّکر؛ ٰذلَك َرُجٌل )آن مردی است.( 

مثال حاال که با چهارتا اسم اشاره آشنا شدیم با کمک تصاویر زیر، اسم های اشارءه مؤنّث و مذکّر را در جای خالی، مثل مثال قرار دهید.

ٰهذا َجَبٌل ُمرتَفٌع.

ٰذلَك َجَبٌل ُمرتَفٌع.

ٰهذه تُّفاَحٌة لَذیذٌة.

تِلَك تُّفاَحٌة لذیذٌة.

فُّ کبیٌر. ............... الصَّ

فُّ کبیٌر. ............... الصَّ



8

عربی هفتم

............... الطّالبُة ناجحٌة.

............... الطّالبُة ناجحٌة.

............... طفٌل نظیٌف.

............... طفٌل نظیٌف.

............... المدرسُة وسیعٌة.

............... المدرسُة وسیعٌة.
خواندنی وقیت داریم ترجمه یم کنیم اگر بعد از اسم اشاره، اسم »ال«دار بیاید، آن اسم »ال«دار بدون »ی« ترجمه یم شه و اگر بدون »ال« باشه، اون اسم همراه »ی« یم آید: 

هٰذِِه شجرٌة عجیبةٌ  این درخیت عجیب است. جرُة، عجیبةٌ  این درخت، عجیب است.  هٰذِِه الشَّ
مثال اگر بخواهیم مطمئن بشویم که با معناهای دو اسم اشارءه نزدیک و دور آشنا شده ایم، باید بتوانیم جمالت زیر را ترجمه کنیم:

 ٰهذا الَولَُد، في ٰهِذه المدرسِة.  ٰهِذِه الِبنُت، في تِلَك المدرسِة.

ِل. فِّ األَوَّ فِّ األَّوِل.  ٰهذه الطّالِبُة النّاجحُة، في الصَّ  ٰذلَِك الطّالُِب الناجُح، في الصَّ

پاسخ  این پسر، در این مدرسه است.  این دختر، در آن مدرسه است.

 آن دانش آموز موفّق، در کالس اول است.  این دانش آموز موفّق، در کالس اّول است.

مثال وقتی شما می توانید جمالت باال را ترجمه کنید، پس می توانید با کمک تصاویر اسم های زیر را در جای خالی قرار دهید.

شجرٌة ـ جبٌل ـ ولٌد ـ بنٌت

 ٰهذا ............... .  ٰذلَِك ............... .  تِلَك ............... .  ٰهِذِه ............... .

پاسخ  هذه بنٌت.  تِلَك شجرٌة.  ذلَِك ولٌد.  هٰذا جَبٌل.

مثال برای هر جای خالی، یک کلمءه مناسب انتخاب کنید.

جرُة ............... ثََمٍر.   باِل   في   تِلَك الشَّ
حمِة َو النُّوِر.  ناِجحُ  جَبِل  الٰعالِم الُمؤِمُن کَـ ............... الرَّ
جرِة الکَبیرِة، لذیٌذ.  طَلَُب   ثََمُر   ............... ٰهذِه الشَّ

 »حمیٌد« ِإسُم َولٍَد و »حمیدة« ِإسُم ............... .  بنٍت   َرُجٍل 

پاسخ  باِل )بدون(  جَبل )کوه(  ثََمُر )میوه(  بِنٍْت )دختر(

یکی دیگر از تفاوت های کلمات عربی با فارسی این است که در فارسی اسمِ بیشتر از یک نفر را جمع می بندیم. مثالً به دو دانش آموز می گوییم 
»شما« یا »آن ها«. به بیشتر از دو دانش آموز هم باز می گوییم »شما« یا »آن ها«. 
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ِمَ ِة لا ُةَمیق و ِماة لا ُمُرق    کة لا زقن مق ْة لا رم دلة زونم لاودا

در عربی بعد از اسم مفرد، اسم مثّنی )2نفر( را دارند و بیشتر از 2 نفر را جمع می گویند. 

پس آقا اجازه، یعین اسم های اشاره هم مثنّی دارند؟

البته اسم های اشاره هم مانند اسم های دیگر مثّنی دارند:

اسم اشاره

به نزدیک
مثنّی هٰذاِن/ هٰذیِن مذّکر: هٰذا 

مثنّی هاتاِن/ هاتیِن مؤّنث: هِٰذه 

به دور
 ذانَِك/ ذینَك

مثنّی
مذّکر: ٰذلَِك 

مثنّی تانَِك/ تینَِك مؤّنث: تلَك 

خواندنی حاال که با نشانه های اسم مثنّی آشنا شدید دقّت کنید که بعیض از اسم ها مفردند ویل شلک و ساختار لکمه طوری است که شبیه اسم مثنّی هستند. پس نباید آن ها 

را با اسم مثنّی اشتباه بگیریم: َطیَران )پرواز(، عطشان )تشنه(، سلمان

با توجه به مثال های باال بهتر است که عالمت ها و نشانه های اسم مثّنی را در عربی بهتر بشناسیم. بنابراین به نمودار زیر دقت کنید:

اسم
مفرد

نشانه »ة« مؤّنث: المعّلمة 

نشانه بدون نشانه مذّکر: الُمعلِّم 

مثنی
نشانه »تاِن« و »تیِن« مؤّنث: المعلِّمتاِن/ المعلِّمتیِن 

نشانه »اِن« و »یِْن« مذّکر: المعلِّماِن/ المعلِّمیِن 

خواندنی یادمون باشه که اگر اسم، مذکّر باشه با »اِن« و »یِْن« یم آید و اگر مؤنّث باشه با »تاِن« و »تیِن« یم آید:

مثنّی النِّعمتاِن/ النِّعمتَیِْن النِّعمة  مثنّی الکتاباِن/ الکتابیْنِ  الکتاب 

 هٰذاِن المعّلماِن مَؤدَّبانِ  هاتاِن المعّلمتاِن مَؤدَّبَتاِن

مثال با توجه به آشنایی شما با اسم های اشاره به صورت مثنّی جمالت زیر را با کمک تصاویر کامل کنید.

.............. کُرسّیاِن.

ٰهذاِن الـ ............... َخَشبیّٰاِن.

............... بِنتاِن.

هاتاِن الـ ............... نَِظیَفتاِن.

............... َولداِن.

باِن. ٰهذاِن الـ ............... ُمَؤدَّ

............... َورَدتاِن.

هاتاِن الـ ............... َجمیلَتاِن.

یکی دیگر از مشخصات کلمات عربی حرکت آخر آن ها است که با تغییر نقش کلمات حرف آخر آن ها نیز تغییر می کند:

ـٌ تنوین. ــٍـ ـً ـْ سکون و  ـُ ضّمه،  ـَ فتحه، ـِ کسره،  این عالمت ها عبارت اند از: 

لمیَذ فِي المدرسِة: دانش آموز را در مدرسه دیدم.رأَیُْت التِّ
مفعول  

دانش آموز به مدرسه رفت.َذهََب التَّلمیُذ ِإلی المدرسِة: 
نهاد

به دانش آموز سالم کردم.سلَّْمُت َعلَی التَّلمیِذ:
متمم

نکته دّقت کنیم که حرکات آخر کلمات و تغییر آن ها فعالً از قواعد درس های ما نیست و سال های بعد با آن ها آشنا خواهیم شد. اّما یادمان 

لمیذتاِن. باشد که »ن« در اسم مثّنی همیشه کسره ـِ می گیرد، چه اسم اشاره باشد چه نباشد: هاتاِن التِّ
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مثال با کمک تصاویر اسم های مفرِد زیر را به مثنّی تبدیل کنید و در جای خالی قرار دهید.

ُجل الَمسجد ـ الطّالبة ـ النّافذُة ـ الرَّ

 ٰهذاِن ............... ُمِجّداِن. ٰهذاِن ............... کبیراِن. هاتاِن ............... ناِجَحتاِن. هاتاِن ............... َجمیلتاِن.

جالِن مجّدان.ِ پاسخ  هاتاِن النّافذتاِن جَمیلتاِن.  هاتاِن الطّالبتاِن ناجحتاِن.  هٰذاِن المسجداِن کَبْیراِن.  هٰذاِن الرَّ

مثال برای جای خالی کلمءه مناسب را انتخاب کنید.

 هاتاِن ............... مَسرورتاِن.   الَمرأَةُ  المرأَتاِن 
فِّ نافذتاِن ............... .   جَمیلتانِ  جَمیالِن   لِهذا الصَّ

 ذلَِك ............... نظیٌف.    الطّالِبُة   الطّالُِب
 ٰهِذِه ............... کبیرٌة.   المدرسةُ  المسجداِن

ٌة.   هذا  هذِه  النّافَِذُة ............... خَشبیَّ

فِّ نافذتاِن جمیلتاِن: این کالس دو پنجرءه زیبا دارد. پاسخ  هاتاِن الَمْرأَتاِن مَسرورتاِن: این دو زن خوشحال اند.  لٰهذا الصَّ

 ٰذلَِك الطّالُِب نظیٌف: آن دانش آموز پاکیزه است.  هٰذِه المدرسُة کبیرٌة: این مدرسه بزرگ است.
افذُة َخشبیٌَّة.  هٰذه النّٰ

خواندنی شاید این سؤال براتون پیش بیاید که چرا از »یِْن« و »تَیِْن« در مثال ها استفاده نکردیم؟!

قواعد این دو نشانه  رو اآلن نیم تونم بگم چون یه مقدار زوده و سال های بعد خواهید خوند. ویل خالصش اینه که بستیگ به نقش اون در جمله داره. مثل جایی که مفعول 
باشه یا بعد از »لِـ« بیاد: الَولَُد الصاِلُح فخٌر لِلوالَدیِْن.

تاکنون با اسم های مفرد و مثّنی آشنا شدیم و آخرین موضوعی که باید در این درس یاد بگیریم اسم های جمع و اسم های اشاره برای جمع است.
خواندنی تا این جا دیدیم که برای اسم های اشاره هم، مؤنّث و مذکّر بود. هذا  مذکّر، هٰذه  مؤنّث. اما باید دقّت کنیم که اسم اشاره برای جمع، مؤنّث و مذکّر 

ندارد. هٰؤالِء بناٌت )اینان دختران اند(. هؤالِء أَوالٌد )اینان پسران اند(.
اگر اجازه یم دهید از فاریس شروع کنیم تا به عریب برسیم. 

دوستای عزیزم اگر ما در فاریس بخوایم به چند نفر اشاره کنیم از چه لکمایت استفاده یم کنیم؟! اگه نزدیک باشند یم گیم  اینان/ این ها و اگر دور باشند یم گیم  آنان/ 
آن ها. در زبان عریب هم همین طوره!؟

یعین اگر ما بخوایم به چند نفر که نزدیکمون هستند اشاره کنیم یم گیم  هٰؤالِء )اینان( و اگر از ما دور باشند یم گیم  ُأولئَِك ) آنان(.
مثال  هٰؤالِء ُطّلاٌب )اینان دانش آموزند.(  ُأولئَك ُطّلاٌب )آنان دانش آموزند.(

 هٰؤالِء طالباٌت )اینان دانش آموزان )دختر(اند.(  ُأولئَك طالباٌت )آنان دانش آموزان )دختر(اند.(
خواندنی جالبه بدونید که اگر بعد از اسم اشارءه جمع، اسیم »ال«دار بیاید، اسم اشاره  رو به صورت مفرد ترجمه یم کنیم و اگر بعد از اسم اشارءه جمع، اسیم بدون »ال« 

بیاید یم توان هر دو را جمع ترجمه کرد و هم یم توان اشاره  رو جمع ویل اسم بعد از اسم اشاره  رو مفرد ترجمه کرد:
 هؤالِء الُمجاهدون صابرون: این مجاهدان شکیبا هستند.

 هؤالِء ُمجاهدون صابرون: این ها مجاهدان شکیبا هستند ـ این ها مجاهد شکیبا هستند.
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ُخب حاال به آخرین موضوع درس رسیدیم؛ اسم های جمع. اگر بخواهیم یک اسم مذّکر را به صورت جمع بنویسیم هم می توانیم به آخر آن اسم 
»وَن« اضافه کنیم و هم »یَن«. 

جمع المعّلموَن/ المعلِّمیَن المعلِّم 
و اگر بخواهیم یک اسم مؤّنث را به صورت جمع بیاوریم، اگر »ة« یعنی عالمت مؤّنث داشت آن را حذف می کنیم و به جای آن  »ات« به آخر 

کلمه اضافه می کنیم:
جمع المعلِّمات المعلِّمُة  لمیذات  جمع التِّ لمیذُة  التِّ

یک نوع جمع دیگر داریم که مفرد کلمه تغییر می کند و شکل ساختن آن قاعدءه خاصی ندارد و فقط باید شکل و وزن آن را شنیده باشیم که به 
این جمع، جمع مکّسر گویند: 

جمع تالمیذ تلمیذ  جمع ُکُتب  کتاب 

اسم اشاره 

 
نزدیک

مفرد مذّکر  هذا )این( 

 جمع  هٰؤالِء )اینان(
هذاِن )این  دو(مثّنای مذّکر 

هذین
مفرد مؤّنث  هذه )این( 

هاتاِن )این  دو(مثّنای مؤّنث 
هاتین

مفرد مذّکر  ٰذلَِك )آن(دور 
مفرد مؤّنث  تِلَك )آن( جمع  اولٰئَك )آنان(

اسم

مذّکر  الطّالُِب )دانش آموز( 
مؤّنث  الطّالبُة )دانش آموز(

مذّکر  الطّالباِن/ الطّالبَیِْن )دانش آموزان پسر(
مؤّنث  الطّالبتاِن/ الطّالبَتیِْن )دانش آموزان دختر(

مذّکر  الطّالبوَن/ الطّالبیَن )دانش آموزان پسر( سالم 
مؤّنث  الطّالبات )دانش آموزان دختر(  

مکّسر طفل )کودک(  أَطفال )کودکان(/ عَبْد )بنده(  ِعباد )بندگان(
خواندنی مالک مؤنّث یا مذکّر بودن جمع های مکّسر مفرد آن ها است و اگر خواستیم بفهمیم که یک جمع مکّسر مذکّره یا مؤنّث، اّول باید مفرد اون  رو پیدا کنیم: 

مذکّر است مفتاح )مذکّر( مفاتیح  مؤنّث است عِبْرة )مفرد(  عِبَر 
خواندنی حرکت آخر اسم های مثنّی همیشه کسره است.  حافظاِن/ حافظتاِن

و حرکت آخر اسم های جمع مذکّر سالم همیشه فتحه دارد. حافظوَن/ حافظیَن و باید دقت کنیم که اسم های مثنّی و جمع مذکّر سالم هیچ وقت تنوین ًـــٍــٌ نیم گیرند.
مثال با توجه به تصاویر و اسم های زیر در جای خالی کلمءه مناسب را قرار دهید.

ٰهذِه ـ تلمیذتاِن ـ رجٌل ـ تالمیُذ ـ العبوَن ـ ُأولئَِك ـ ٰذلَِك ـ العباٌت

 هاتاِن ............... . ............... ِإمرَأٌة . ............... طبیباٌت . ٰهؤالِء ............... .

مفرد

مثنی

جمعمفرد
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 ٰهذا ............... . ٰهؤالِء ............... . ُأولٰئَِك ............... . ............... مُجاهٌد .

پاسخ  هٰؤالِء تالمیُذ.  أُولٰئَِك طَبیباٌت.  هِٰذِه إمرأٌَة.  هاتاِن تلمیذتاِن.

 ذلَِك مُجاِهٌد.  أُولٰئَِك الِعبُوَن.  هٰؤالِء العباٌت.  هٰذا َرُجٌل.

مثال برای جای خالی کلمءه مناسب را انتخاب کنید.

 َسعیٌد و حمیٌد َو هاِشٌم ............... .  مسرورونَ  َمْسروَرٌة 

 زهراُء َو َزینُب َو فاِطمُة ............... .  واقٌِف   واقِفاٌت 

 ُأولٰئََك ............... صابِروَن.   الُمجاِهدونَ  الُمجاِهُد

 ٰهؤالِء ............... فائِزاٌت.   الاّلِعبتانِ  الاّلعباُت

 ُأولٰئَِك األَوالُد ............... ُممتاُزون.  العبونَ  العباٌت 

پاسخ  مسرورنَ  واقِفاتٌ  الُمجاِهدونَ  الاّلعباتُ  العبوَن

مثال جمالت زیر را ترجمه کنید سپس انواع جمع ها )سالم و مکّسر( و نیز اسم های »ُمثنّی« را معلوم کنید.

 األَوالُد یَحْترُمون الوالَدیِْن فِي البیِت.  فِي کُُتِب الِقَصِص ِعَبٌر لأِلَطفاِل َو الِکبار.

جاُل جالِسوَن ِعنَد العالَِمیِْن.  هؤالِء الطّالباُت ناِجحاٌت فِي المسابقات العالمیة.  ُأولئَك الرِّ

پاسخ  فرزندان به پدر و مادر در خانه احترام می گذارند.  )األَوالد: جمع مکّسر(، )الوالَدیِْن: مثّنی(

 در کتاب هاِی داستان پندهایی است برای کودکان و بزرگان.  )کُُتب: جمع مکّسر(، )الِقَصص: جمع مکّسر(، )ِعَبر: جمع مکّسر(، )األَطفال: 

جمع مکّسر(، )الِکبار: جمع مکّسر(

جال: جمع مکّسر(، )جالِسوَن: جمع مذّکر سالم(، )العالَِمیِْن: مثّنی مذّکر(  آن مردان نزد دو دانشمند نشسته اند.  )الرِّ

 این دانش آموزان در مسابقات جهانی پیروز هستند.  )الطّالبات و ناجحاٌت و المسابقات: جمع مؤنّث سالم(

ؤال،ُحْسُن  الِعلم.نِصُفالسُّ
دانش ]است[.نصفپرسشخوبی

پرسش خوب، نصِف دانش است.  

جِرعمٍل،باِلالعالُِم ثَمٍر.باِلکَالشَّ
میوه ]است[.بدونمانند درختعمل،بدوندانشمند

عالِم بی عمل مانند درخت بدون میوه است.

فریَضٌة.الِعلِم، طَلَُب 
واجب ]است[.دانشخواستن

در پی دانش بودن واجب است.
 

ِعبادٌة.الُعلماِء، ُمجالَسُة

عبادت ]است[.دانشمندانهمنشینی
همنشینی با دانشمندان عبادت است.
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المدرسِة.ٰهِذِهفيالولُد،ٰهذا 
مدرسه ]است[.ایندر پسراین

این پسر در این مدرسه است.  

النِّسیاُن.الِعلِم،آفُة 
فراموشی ]است[.دانشآسیب

بالی دانش، فراموشی است.

فِّفيالنّاجح،الطّالُِبٰذلَِك  األَّول.الصَّ

اول ]است[.کالسدرموّفق دانش آموزآن
آن دانش آموز موفق، در کالس اول است.

 

الَمدرسِة.تِلَكفيالبنُت،ٰهذِه 

مدرسه ]است[.آندردختراین
این دختر در آن مدرسه است.

جرِةٰهِذِهثََمُر لَذیٌذ.الکبیرِة،الشَّ

خوشمزه ]است[.بزرگ،درختاینمیوءه
میوءه این درخت بزرگ، خوشمزه است.

 

فِّفيالنّاجحُة،الطّالِبُةٰهِذِه  ل.الصَّ األَوَّ

اول ]است[.کالسدر موّفقدانش آموزاین
این دانش آموز موفق در کالس اول است.

حَْمِةکَجبِلالُمؤمُنالعالُِم  النُّوِر.َوالرَّ

نور ]است[.ومهربانیمانند کوهمؤمندانشمند
عالم باایمان، همچون کوه مهربانی و نور است.

 

بِنٍْت.اسُم»سعیدُة«َوَولٍَدِإسُم»سعیٌد« 

دختر ]است[.نامسعیدهوپسرنامسعید 
سعید نام پسر و سعیده نام دختر است.

َفریَضٌة.الِعلِمطَلَُب 

واجب دینی ]است[.دانشخواستن
علم جویی واجب است.  

جرُةتِلَك  ثََمٍر.باِلالشَّ

میوه ]است[.بدوندرختآن
آن درخت بدون میوه است.

الوالَدیِْن.َرضافياهلِلِرَضا 

پدر و مادر ]است[.خشنودیدرخداخشنودی
خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است.

 

َحُةمَجهولتاِن؛نِعمتاِن  األَماُن.َوالصِّ

امنیت.وتندرستی ناشناخته]اند[؛دو نعمت
دو نعمت ناشناخته اند؛ تندرستی و امنیت.

هُر  علیَك.یوٌمولََكیوٌمیوماِن؛الدَّ

بر ضد تو.روزیو برای توروزیدو روز ]است[روزگار
روزگار دو روز است؛ روزی به نفع تو است و روزی به ضرر تو.  

َذهَِبِه.ِمنخیٌرالمرء،َأَدُب

طالی او ]است[.ازبهترانسانادب
ادب انسان بهتر از طال ]و مال[ اوست.

،لِٰهذا  فِّ جمیلتاِن.نافذتاِنالصَّ

زیبا ]است[.دو پنجرءهکالسبرای این
این کالس دو پنجرءه زیبا دارد.

 

الُِح،الولَُد  لِلوالَدیِْن.فخٌرالصَّ

برای پدر و مادر ]است[.افتخارینیکوکارفرزند
فرزند نیکوکار افتخاری برای پدر و مادر است.

اِن،ٰهذاِن  فَّ کبیراِن.الصَّ

بزرگ ]هستند[.دو کالساین
این دو کالس، بزرگ هستند.

 

َو اإلیماِن.بِالعلِماالنساِنقیمُة 

ایمان ]است[.به دانش وانسانارزش
ارزش انسان به دانش و ایمان است.

جرتاِن،هاتاِن ثََمٍر.بالالشَّ

میوه ]هستند[.بدوندو درختاین
این دو درخت، بدون میوه اند.
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الجاِهل.َصداقةِمنخیٌرالعاِقلَعداوُة 

نادان ]است[.دوستیاز بهترخردمنددشمنی 
دشمنی خردمند بهتر از دوستی نادان است.  

َسنًَة.سبعیَنِعبادِةِمنخیٌرساَعٍةتفکُّر 

سال ]است[.هفتادعبادتازبهتر ساعتیاندیشه کردن
یک ساعت اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است.

َأوسطُها.األُموِرَخیُْر 

میانه ترین آن ها ]است[.کارهابهترین
بهترین کارها میانه ترین آن هاست.

 

َغِرفيالِعلُم الَحَجِر.فِيکالنَّقِشالصِّ

سنگ ]است[.درمثل نقشکودکیدردانش
دانش )یادگیری( در کودکی مثل نقش در روی سنگ است.

ُمسابََقَتیِْن.فيفائزوَنالاّلعُبون،ٰهؤالِء 

دو مسابقه ]هستند[.دربرنده هابازیکناناین ها
این بازیکنان، در دو مسابقه برنده اند.

 

األَحیاِء.مَْوُتالجهُل  

زندگان ]است[.مرگنادانی
نادانی، مرگ زندگان است.

اإلیرانیّیَن.الاّلعبیَنُصورُةهذِه 

ایرانی ]است[.بازیکنانتصویراین
این تصویر بازیکنان ایرانی است.

 

ممتازون.العبوَناألَوالُد،أولٰئَك 

ممتازها ]هستند[.بازیکنانفرزندان )پسران(آنان
آن پسران بازیکنان ممتازی هستند.

)  کلمه های مترادف و متضاد را مشخص کنید. ) و 
خیر ُحسنجاهل عاقل

واقف جالِستَکلیف َفریضة

حةالَفِرح المسرور الَمرض الصِّ

أی َصداَقة َعداوةالنَّظَر الرَّ

 مفرد کلمات زیر را بنویسید.
مفرد ............... مفرد ...............   َأیَّام   بَنات 

............... 
مفرد

مفرد ...............   َأحجار   َأحیاء 

مفرد ............... مفرد ...............   ُأمور   کُنوز 

مفرد ............... مفرد ...............   ِعَبر   َأخشاب 

 کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده ترجمه کنید.
ّفاِن کَبیراِن.   َخیُْر األُموِر َأوَسطُها.  ٰهذاِن الصَّ

 ٰهؤالِء الاّلِعبون، فائزوَن.   ٰهِذِه الطّالِبُة، ناجحٌة.

 طَلَُب الِعلِم، َفریَضٌة.   ُمجالََسُة الُعلماِء، عبادٌة.

، نافذتاِن.   َأدُب الَمرِء خیٌر ِمن َذهَبِه. فِّ  لِٰهذا الصَّ

 برای جای خالی کلمءه مناسب را انتخاب کنید.
اِدقانِ  الّصاِدُقوَن   ............... ناجحوَن في الَحیاة.   الصَّ

 ............... الُعلَماُء کَالَجَبِل.   هٰذا  هٰؤالِء
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ِمَ ِة لا ُةَمیق و ِماة لا ُمُرق    کة لا زقن مق ْة لا رم دلة زونم لاودا

 ٰهذاِن ............... فِي الَمزرعِة.   الَفاّلحانِ  الَفاّلُح
 ............... الُْمؤمنُة في الَمسِجِد.   ٰذلِكَ  هِٰذِه

 زینُب و کبری و فاطمُة ............... .  َمسرورونَ  َمْسروراٌت
 ............... مَجیٌد َو َحمیٌد و ُمحِسٌن.  هٰذا  أولٰئَك

َبٌة.   بِنتٌ  ولٌدٌ  ٰهِذه، ............... ُمحجَّ
باِن.   طالِبَتانِ  طالِباِن  ............... مَؤدَّ
 هاتان الِبنتاِن ............... في الُمسابقة.  فائزانِ  فائزتاِن

 نحُن ............... المدرسِة.   طالبةُ  طالباُت

 از اسم های زیر »مثّنی« و »جمع سالم« بسازید.

جمع سالممثّنیاسمجمع سالممثّنیاسم

.............................. عالٌِم.............................. الُمسابَقُة

.............................. ُمجاِهٌد.............................. صابِرٌة

.............................. ُمرتَفٌع.............................. الّصالِحُة

.............................. طالٌِب.............................. مجهولٌَة

 برای جای خالی کلمءه مناسب را انتخاب کنید.

جالِسون ـ طاُّلب ـ فائزات ـ ِعَبر ـ ُممتازون ـ العباٌت ـ واقفون ـ رجاٌل ـ طبیباٌت

جمع مکّسرجمع مؤنّث سالمجمع مذکّر سالم

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

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

.............................................
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پاسخ 
 عاقل  جاهل  ُحْسن  خیر

 فریضة  تکلیف  جالِس  واقف
حُة  الَمرض  السرور  الَفَرح  الصِّ
 الّرأی  النَّظر  َعداوة  َصداقة

پاسخ 
 بِنْت  یَوم

 حیّ  حجر
 کنز  أَمر

 َخَشب  ِعبرة
پاسـخ 

ّفاِن: دو کالس  َأْوسط: میانه ترین  الصَّ
 فائزوَن: برندگان  ناجحٌة: موّفق

 َفریَضة: واجب  ُمجالَسة: همنشینی

 نافذتاِن: دو پنجره  َذهَب: طال

پاسـخ 
 الّصادقون  ٰهؤالِء
 الفّلحانِ  ٰهِذِه

 مسروراتٌ  اولئَك
 بِنٌت  طالِباِن
 فائزتانِ  طالباُت

پاسـخ 
 الُمسابقتاِن ـ الُمسابقات  عالِماِن ـ عالِموَن

 صابرتاِن ـ صابرات  مجاهدان ـ مجاهدوَن
 الّصالحتاِن ـ الّصالحات  ُمرتفعاِن ـ ُمرتفُعوَن

 مجهولتاِن ـ مجهوالت  طالباِن ـ طالبوَن

پاسـخ
 جمع مذّکر سالم: جالِسوَن، ممتازوَن، واقفوَن

 جمع مؤّنث سالم: فائزات، العبات، طبیبات

 جمع مکّسر: طّلب، ِعَبر، رجال

پاسخ 
 الیمین  الَیسار  َأ  هَْل

 حدیقة  بُستان  طویل  قصیر
 ُحسن  ُسوء  قریب  بعید
یف  ُغرفة  بیت  الُحسام  السَّ

پاسخ 
 َضیْف  َحقیبة

 علمة  َجبل
 سماء  ُغرفة

 بُستان  ِحکمة

پاسـخ 
 ُستون  چه  بسا

 همنشین  دوست داشتن
 هتل  انار

 نویسنده  تلفن  همراه/ موبایل
 گردش/ چرخش  مدارا کردن

پاسـخ 
 عبد  حوَل

 الَیسار  النّاس
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