بنام خدا
جزوه عربی پایه هفتم ،سال تحصیلی  ،49 – 49نوبم دوم
َََّّّأقسامَّکلمه  :کلمه بر سه قسم اسم  -1إسم  -2فعل  -9حرف
َََّّّتعریفَّإسم  :کلمه ای که برای نامیدن به کار می رود و به خودی خود ،دارای معنی مستقل باشد وداللم بر زمان های
مدر َسة
سه گانه (گذشته ،حال ،آینده) نداشته باشد مانند َ :رجُ لَ ،
إسم دارای عالئدم گونداگونی اسدم کده از جملده آن  :پدذیرفتن تندوین ماننددَ :رجُ دل(مردی) -پدذیرفتن (ال) مانندد :الاتداب-
منادی شدن مانند :یا سعی ُد – (ة) مؤنث گرفتن مانند َ :ش َجرة .وبدون عالئم خاص برای نامیدن به کار می رود.
تعریفَّفعل :کل مه ای اسم که به خودی خود ،دارای معنی مستقلی باشد وداللدم بدر یادی از زمدان هدای (گذشدته ،حدال،
آینده) داشته باشدَ .ک َت ُ
بم  :نوشتمَ .یا ُتبُ  :می نویسدَ .س َیا ُتبُ  :خواهد نوشم.
تعریفَّحرف  :کلمه ای اسم که به خودی خود دارای معنی نباشد ،و عالئم اسم وفعل را نپذیرد مانند  :من ،فيَ ،علی،
إلی و....
رسَّالخامِس َّ
َََََََََّّّّّّّّّالد ُ
َّفعلَّماضي  :فعلی اسم که بر حالتی ویا انجام کاری در زمان گذشته داللم نماید.
با فعل ماضی در فارسی و ضمایر آن آشنا شده اید.
ضمیر وفعل
شال
ضمیر وفعل
شال
َاول شخص جمع ما رفتیم
اول شخص مفرد من رفتم
دوم شخص جمع شما رفتید
دوم شخص مفرد تو رفتی
سوم شخص جمع ایشان(آن ا) رفتند
سوم شخص مفرد او رفم
همان طور که خواندید .فعل در فارسی  6شال دارد وهر شال آن دارای ضمیر وفعل مناسب با آن می باشد.
فعل ماضي = ریشه فعل (بن) +شناسه.
امددا در زبددان عربددی فعددل ماضددي دارای  19لفددظ یددا صددی ه اسددم ،شددش صددی ه بددرای غائددب( مفددرد ،مثنددی ،جمددع ،مددذکر
ومؤنث) شش صی ه برای مخاطب یا حاضر( مفرد ،مثنی ،جمع ،مذکر ومؤنث) ودو صی ه بدرای متالم(سدخن گوینده)کده
یک صی ه آن برای مفرد مذکر ومؤنث  ،وصی ه دیگر برای مثنی وجمع مذکر ومؤنث اسم.
ضمیر  :کلمه ای اسم که به جای اسم می نشیند واز تارار آن جلوگیری می کند.وضمایر بده دوصدورم منفصدل(جدا)
ومتصل(پیوسته) به کار می روند.
فعلَّماضيَّ(َََّّّ)1در این درس با سه فعل ماضي آشنا می شوید.
 -1اول شخص مفرد(متالم وحده)  :أنا َف ُ
علم( من انجام دادم) بدرای مدذکر ومؤندث یاسدان بده کدار مدی رود ،وضدمیر
م اسم .أنا َغ َس ُ
مناسب آن أنا وشناسه آن ُ
لم َمالبسي؛ من لباس ایم را شستم.

أنم َف َع َ
 -2دوم شخص مفرد( مفر مذکر مخاطب)َ :
لم (تو انجام دادی)برای یک مرد حاضر به کار می رود ،وضمیر
أنم َغ َس َ
َ
أنم وشناسه آن َ
آن َ
لم َمالب َسکَ؛ تو لباس ایم را شستی.
م اسم.
 -9دوم شخص مفرد(مفرد مؤنث مخاطب):أنم َفعلم (تو انجام دادی) برای یک زن حاضر به کار می رود ،وضمیر
آن أنم وشناسه آن م اسم .أنم َغ َسلم َمالب َسک ،تو لباس ایم را شستی.
َّنکته  :هر گاه جمله به شال مخاطب بیاید وانجام دهنده فعل آن یک اسم باشد در این صورم کلمام (یا ،أ ُّی ا وأ َّی ُت ا) قبل
أیدن َذ َ
هبدم یااَّأمَّ حمیددٍ؟ ای
از اسم به کار گرفته می شود .هر سه کلمه به معنی ای ویا بدا کلمداتی کده (ال) ندارندد ،ماننددَ :
مادر حمید کجا رفتی؟ .وأ ُّی ا با کلمه مذکر دارای (ال) مانند :أ ُّی ا الطالبُ  ،هل َذ َه َ
المدر َسدة؟ وأ َّی ُت دا بدا کلمده مؤندث
بدم إلدی
َ
در َسة؟ ای دانش آموز ،آیا به مدرسه رفتی؟.
دارای (ال) مانند :أی ُت ا الطال َب ُةَ ،هل َذ َهبم إلی ال َم َ
ََّّالتمارین َّ
 -1جمله های زیر را ترجمه کنید ،سپس زیر فعل های ماضي خط باشید.
الف) َن َعم؛ إش َت ُ
س نسائی ًَّة.
ریم مالب َ
أین َ
أخ َ
میصکَ؟
ذم َق َ
ب) من َ
بم إلی الفُن ُدق؟ الَ ،ذ َه ُ
ج) أ ُّی ا المُسافرَُ ،أذ َه َ
بم إلی السوق
 -2گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الف) َکم ُت ً
فاحة أَ َک َ
اح َتین.
لم؟ ُ ...............تف َ

أَ َک َ
لم

َ
...........العلَ َم؟
أأنم
ب)
َ

َر َف ُ
عمَ ر َف َ
عمَ ر َفعم

ج) أ َّی ُت ا الطالب ُة ،هل َ ..........هد َّی َتک؟

َ
أخذم 

.............و َج َ
دم َجوالَک.
د)
َ

َ
أنم 

أ َکلم  أَ َک ُ
لم

أخ ُ
ذمَ 
َ
أخ َ
ذم
أنا 

أنم

َّالسادِس َّ
رس ّ
اَلد ُ
فعلَّماضيَّ(ََّّ)2درَّاین درس با دو فعل دیگر فعل ماضي آشنا می شویم.
 -1سوم شخص مفرد(مفرد َّ
غائب)هو َف َع َل (او انجام داد) بدرای یدک مدرد غائدب بده کدار مدی رود وضدمیر آن هد َو
مذکر
َ
ص َل إلی َبیته ،او به خانه اش رسید.
هو َو َ
وشناسه نداردَ .
هدي
هي َف َعلَم(او انجام داد) برای یک زن غائب به کار می رود وضمیر آن َ
 -2سوم شخص مفرد( مفرد مؤنث غائب) َ
صلَم إلی َبیت ا ،او به خانه اش رسید.
هي َو َ
ونشانه آخر آن م اسمَ .
التمارین
 -1جمله های زیر را ترجمه کنید ،سپس زیر فعل های ماضي خط باشید.
َ
صوم الباب ث َّم َذ َه َبم.
الف)سم َعم أ ُّم ُه
َ
ب) اَلمُسل ُم َمن َسل َم الناس من لسانه َو َیده.

