
  پايه هفتمعربي آموزش ترجمه و قواعد 

  لاالورس دال

  ؤذ و  

  .يعني يا مذكر هستند يا مونث ،داراي جنسيت هستند فارسيبر عكس زبان عربي  زبان همه اسم ها در

  جنس مردانهاز مذكر يعني 

   

  انهخانمجنس از مونث يعني 

  

  ةلوح : مثل. تاء گرد است» ة«نث داراي يك عالمت اصلي است و در واقع نشانه آن است و آن ؤم

  )دانش آموز(تلميذ: مثل .اما مذكر نشانه اي ندارد

  

ني هر كدام را با توجه به توضيحات باال بگوييد كدام يك از اين اسم ها مذكر و كدام يك مونث هستند و مع
  .در ذهن خود تكرار كنيد

  :قيمة  :  طالبة  :ةشجر  :  رجل  :  جميل    :جبل
  

  :مورد استفاده قرار مي گيرد نزديكو  دوراسم اشاره آه براي اشاره آردن به 

    هذا): مذآربراي  اشاره به نزديك(اين



    هذه): ثنؤماشاره به نزديك براي (اين

  ذلك): مذآراشاره به دور براي (آن

  تلك ):نثؤماشاره به دور براي (آن 

  

   ».اين يك كتاب است«حاال مي خواهيم بگوييم 

. ندارد است گردة نث كه همان ؤنشانه مو  پس مذكر است ترجمه مي شود »كتاب«عربي همان زبان در 

  : استفاده مي كنيم هذااز اسم اشاره نزديك مذكر يعني  ،پس

  .اين يك كتاب استيا  اين كتاب است يا ين كتابي استا: كتاب هذا

  چطور ترجمه مي كنيم؟؟؟ ».آن كتابي است«اگر بخواهيم بگوييم 

  ....آفرين

  .كتاب ذلك

  چطور آن را مي نويسيم؟؟؟ »اين يك دانش آموز دختر است«حاال اگر بخواهيم بگوييم 

  ...درست است

نث و براي اسم اشاره نزديك مؤ است نث بودن آنؤنه مگرد هم نشا ةاست و  طالبةدانش آموز دختر در عربي 

  .استفاده مي كرديم هذههم از 

  .صحيح است ٌهذه طالبةپس 

  اين جمله را با اسم اشاره دور به كار ببريم آن را چطور مي نويسيم؟؟؟؟حاال اگر بخواهيم 

  .تلك طالبة

  :مناسب آن بنويسيدحاال از شما مي خواهم كه اين كلمات را با اسم اشاره 

  )نزديك.(صف...    )دور(.ٌسةرمد....    )دور.(طالب.....    )نزديك(.شجرةٌ.....



  .هستند مونثيا  مذكربعضي از كلمات هستند كه در معني 

  دختر: بنت: مثل

   .نث استفاده مي كنيمؤكه براي آن از اسم اشاره م

  .اين يك دختر است. اين دختري است .اين دختر است .بنت هذه

  .آن دختر است. آن يك دختر است .آن دختري است .بنت تلك

  

  

 


